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Gedenkboek P.A.N: "Zoals het was" 

 
 

In september 2019 reageerde Katinka Hermans op informatie over de P.A.N. 
(Partizanen Actie Nederland) op de website www.eindhovenfotos.nl van Jan de Waal.  

 
Katinka is de dochter van een van de leiders van het verzet in Eindhoven, Jacques 
Hermans, van de voormalige drogisterij en fotohandel "Het Kruispunt" op de 

Strijpsestraat.  
 

Katinka bleek de complete getypte tekst van het nooit uitgegeven Gedenkboek van de 
P.A.N. in haar bezit te hebben. Dat is een map met 360 getypte A4-tjes en enkele 
foto’s en tekeningen, uit de jaren 1944-1947.  

 
Ik heb het getypte Gedenkboek omgezet in een PDF-document. 

 
Zodoende wordt het Gedenkboek van de P.A.N, "Zoals het was", 75 jaar na de 
bevrijding van Eindhoven, alsnog gepubliceerd.   

 
 

Han Nieman, januari 2020 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.eindhovenfotos.nl/
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Het maken van het Gedenkboek begint met de aantekeningen in schriftjes.  

 
 

 
 

In de schriftjes is de inhoud vastgelegd en wie welke hoofdstukken schrijft. 
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Bijdragen zijn geleverd door o.a. : 

 

 

 
 

 
 
 

 



5 

 

Piet Vriens, hoofdonderwijzer in Tongelre, heeft eerst correctie-exemplaren van het 

Gedenkboek gemaakt en verspreid :  
 

 
 

 
 

Dit correctie-exemplaar ging naar: Eb en Willy, Wim in de Kerkakkerstraat 43 A, 2x 
bellen, den Hartog, Meckelenburgstraat 47 en Ad Hoynck van Papendrecht ("Frits"). 
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Vervolgens is het Gedenkboek samengesteld door Piet Vriens ("compilator"), geholpen 

door:   
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Ondanks al deze inspanningen is het Gedenkboek nooit gedrukt en uitgegeven.    
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Ook de Gemeente Eindhoven voelde er niets voor het Gedenkboek uit te geven 10 

jaar na de bevrijding van Eindhoven. Dit is een brief aan mw. Maria Maas, koerierster 
en collega van een van de P.A.N. leiders, drogist Jacques Hermans.   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Mogelijk ligt de Bevrijdingsfilm van de P.A.N. in het 
archief van de Gemeente Eindhoven.   
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Namenlijst 
 

D.C is Districtscommandant, R.C is Rayoncommandant. Geen plaatsnaam vermeld dan: 

Eindhoven. 

 

schuilnaam naam straat nr 

Aap Aarts, H.M.J., Harry St. Martinusstraat  22 

 Aarts, Maria vd Heuvel St. Martinusstraat  22 

 Beex, G.A.C. Hoofdstraat 65  (A126) Hoogeloon 

Frank Bijnen, J.A., Jan van   

 Boogaard, Theo W. v.d.  Den Bosch  

Dick Boer Bolhuis, Dick    (koerier) Karel Doormanlaan 59 Bussum 

Peter Zuid Borghouts, J.J.F., Jan   

 Braber, Gerrit den Wachtmeester politie Ehv.  

 Breugel, F.A.M., Frans   

R.C Brom, J.H., Jan Deken Franckenstraat 17 V’waard 

 Brunnekreef, J.W.   Jan Zat in auto Tom en Harry Oisterwijk 

Dick Carmiggelt, Simon  Nuenen 

Paulus (R.C) Custers, J. Guido Gazellestraat  27 

R.C. Dijk, Frans van Stationsstraat  154 Waalre 

 Dijk, mevrouw van  Stationsstraat  154 Waalre 

 Dijk-Coenen, Anna J. v. Markt 7 Waalre 

Sander Dirks, Th. C., Theo (K.P) Schouwbroekseweg 65 

Theo Dankelman    

Guus Winkler   

Doove, Theo J.A. 

Luitenant Kolonel   (D.C.) 

Max v.d. Pol 

Theo Wieland 

Geldrop 

 Duisters, Sjef  Heeze 

 Eerd, Ties van  Heeze 

 Evers, Sjefke Ordonnans Heeze 

 Flipse, Willem Klazes  Bladel 

 Freericks, J.C.M., Harm  Bladel 

 G…, Toon  Steensel 

R.C Gebhard, Wim  Lierop 

 Gielen, J  Heeze 

 Goede, Piet             (L.O) Heezerweg  209 

Gus, Ome Guus Gussenhoven, L.A. Schippershof 12 

Tom  Haagen, Piet J.  Molenstraat  9 

 Hapert, Jan van Kassier distr. bureau  

 Hapert, Simon Vader van Jan  

 Hartog, P. den Meckelenburgstraat  47 

 Harten, Jan v.d.  Veldm. Montgomerylaan  621 

Benno de Graaff Hartog, Peter de      (R.C) Nieuwendijk 12 Heeze 

Jacques  (R.C) Hermans, J.H.A Strijpschestraat  184 

Mien Hermans-Camps, Mien Strijpschestraat  184 

commandant Heijden, F.A., Fons v. der Hoef B31 Netersel 

Ad Holst, J.H. v.d.        (L.O) F. van Edenstraat  39 

Frits, Stork (D.C) Hoynck-v Papendr. A.P. Raadhuisstraat 89a  Aalst 

Wim Kelder, Wim Kerkakkerstraat  43 a 

Greetje Kelder-Vroom, G. Kerkakkerstraat  43 a 

R.C. Kooren, A.  Sterksel 

 Kousemaker, Dré de  (R.C)    Stratum   

R.C. Lavrijssen, Sjef  Son 

Karel Linders, Frans   

King Kong Lindemans, Christiaan A. Dubbelspion Brussel 

Jan Knok  Looij, Roelf (Ome) Jan, Jan van 

Zeeland, Roel Nijsse 

 

 Louwers, H.C. Schoolstraat  8 (C76) Casteren 

 Luijks, A.L., Ad   
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Tante Mietje Maas, M.M.Ph. (Maria) Strijpschestraat  184 

 Maas, H.  Ordonnans Heeze 

R.C. Metzemaekers, D.I.M., 

Dionysius 

Burg. v Dommelenlaan 2 Aalst 

 Metzemaekers, L.G.C., 

Leo 

Burg. v Dommelenlaan 2 Aalst 

 Moorsel, W.C.E van Stationsstraat 232 Waalre 

 Nuenen, Willem van   V’waard 

 Oosterheerdt, Agnes Verloofde Jan Knok  

 Palen, L.N. van de   Brigadier politie Eindhoven  

 Penson, Frits Brandweerman  

 Perquin, Cornelis Willibrorduslaan 9 Waalre 

R.C Peters, Gerard  Nuenen 

 Riel, P.W., Piet van Don Boscostraat   

Onno, 7.0.7 Rinsema, A. Venstraat  77 

 Rutten, Th. C.M.   

 Scheepjens, Leo Ordonnans Den Bosch 

 Serraris, Theo W Burgemeester Heeze 

R.C. Stolk, J.H.P., Koos    Lierop 

 Streefkerk, Henk   

James   Tak, Max               (R.C) Humboldtplein  

 Velden Piet, v.d.  Heeze 

commandant Ven, Thijs van de Borkel en Schaft B&Schaft 

Eddy d.Vries (R.C) Verkaik, Eduard P.W. HH van Brabantplein  14 

 Vlemminx, B.M.P.A., Ben  Oirschot 

Willy, Y16,W32 Vos, Willy              (R.C) Kootwijkstraat  16 

Erik Vos, Th. (de) Klundertstraat 

Beukenlaan  

18 

37 

 Vriens, P.A.J. (Piet) Lakerstraat  30 

 Vroom, Lenie Zus van Greet  

X.X. Walhout, P. Beukenlaan 37 

Wein, Wijntje Weinberg, J.S.H. Bredalaan 59 

Ley             (R.C) Welling, A.P.L.  Bootenlaan 22 

Eb, W19      (R.C) Wever, Egbert Plataanplein  7 

 Woerkom, P.F. van Dijk 33 Eersel 

 Zanden, P.G.E. v.d. Sophia v. Wurtemberglaan  60 
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Woordenlijst 

 
C.C.D Centrale Controle Dienst 

D.C, R.C, G.C Districts-, Rayons- en Groepscommandant 

Distributiekantoor Geeft bonnen uit voor levensmiddelen en andere goederen 

D.K.W. Auto, Dampf-Kraft-Wagen, Des Knaben Wunsch, Das Kleine Wunder 

D.S.K. Distributiestamkaart voor (voedsel-) bonnen 

Falsificatie Centrale Vervalsen van P.B’s, documenten, stempels etc. 

Feldwebel Onderofficier in Duitse leger; sergeant 1e klasse 

Fleur de matras Belgische tabak 

FN pistool FN Baby Browning 

Generaal Eisenhower Opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten 

Genneper molen Genneper molen Eindhoven 

Glider Zweefvliegtuig 

Grebbelinie Verdedigingslinie 

Groep André Verzetsgroep in de Langstraat 

Grüne Ordepolitie Duitsland 

Gruppenführer Paramilitaire rang die werd gebruikt bij SA en SS 

G.S.C Zuid Gewestelijk Sabotagecommando Zuid 

Herrijzend Nederland Radio-omroep van 1944 tot 1946 in Eindhoven 

H.K. Hoofdkwartier 

K.P. Knokploeg, Kraakploeg 

Landwacht Vaak N.S.B.-ers, uitgerust met jachtgeweren; "Jan-Hagel" 

L.K.P. Landelijke Knokploegen 

L.O. Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers 

Luctor et Emergo Verzetsgroep omgeving Weert 

Luftwaffe Duitse luchtmacht 

Militair Gezag Dagelijks bestuur namens de Nederlandse regering in Londen  

Morituri te salutant Zij die zullen sterven, groeten u.  

N.S.B. Nationaal-Socialistische Beweging (foute Nederlanders) 

N.S.D.A.P De Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij 

N.S.F. Nationaal Steunfonds Verzetsorganisaties 

N.S.K.K. Nationalsozialistische Kraftfahrkorps, onderdeel v.d. NSDAP 

O.D. Ordedienst 

Ordnungspolizei Orde-Politie. Staan ook bekend als Grüne Polizei 

O.X.O. Verzamelen van militaire inlichtingen en verzetsorganisatie 

Partisan Action Belge Verzetsgroep in België 

P.B. Persoonsbewijs, een soort paspoort of identificatie document 

Philips Schouwburg Philips Ontspanningscentrum (POC) in Strijp 

P.N.E.M. Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij 

Plastiek Kneedbom, Engels: plastic explosives 

Prins Bernhard Prins Bernard 

P.T.T. Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 

Radio Oranje Radioprogramma v.d. Nederlandse regering in Londen 

Razzia Klopjacht; een opsporing en jacht op een groep mensen 

R.V.V. Raad van verzet, Koepel van verzetsorganisaties 

Seyffardt Op 5-2-1943 werd Seijffardt neergeschoten door twee leden van de 

verzetsgroep CS-6. 

S.A Sturmabteilung (beschermingsdienst) 

S.D Sicherheidsdienst (inlichtingendienst) 

Silbertanne Actie Zilverspar: serie moordaanslagen door Nederlandse  SS'ers en 

Nederlandse oostfrontveteranen 

Sniper Sluipschutter 

Sperrzeit Verboden om buiten te zijn 

Sprengcommando Duitse soldaten die gebouwen en het NS station opbliezen 

S.S. Schutzstaffel, paramilitaire organisatie van de nazi-partij 

Stengun Britse 9mm-pistoolmitrailleur 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrale_Crisis_Controle_Dienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Distributiekantoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/DKW
https://www.tweedewereldoorlog.nl/nieuwsvantoen/bezetter-geefte-tweede-distributiestamkaart/
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=280&minr=1468015&miview=inv2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Feldwebel
https://www.streekmuseumelsloo.nl/40-smokkel/360-ca50-gram-belgische-tabak-genaamd-qfleur-de-matrasq-werd-in-zakken-van-10-kilogram-en-meer-gesmokkeld-periode-1942-tot-1945
https://en.wikipedia.org/wiki/FN_Baby_Browning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genneper_Watermolen
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_glider
https://www.grebbelinie.nl/page/200jaa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_André
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ordnungspolizei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gruppenf%C3%BChrer
https://nimh-beeldbank.defensie.nl/foto-s/detail/8923ac9e-eb18-11df-a391-13966e870614
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Herrijzend_Nederland
http://www.lo-lkp.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Landwacht
http://www.lo-lkp.nl/
http://www.lo-lkp.nl/
https://www.erfgoedtungelroy.nl/Tweede%20Wereldoorlog/Verzet%20WO%20II%20Tjeu%20Beelen.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Militair_Gezag_(1944-1946)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ave_Caesar,_morituri_te_salutant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal-Socialistische_Beweging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialistische_Duitse_Arbeiderspartij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistisches_Kraftfahrkorps
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ordedienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ordnungspolizei
http://www.aachen-webdesign.de/verzet/start.php?hoofdstuk=12
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armée_belge_des_partisans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonsbewijs#Achtergrond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Philips_Ontspannings_Centrum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciale_Noord-Brabantse_Electriciteits_Maatschappij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/PTT_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_Verzet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Seyffardt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsdienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aktion_Silbertanne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluipschutter
http://www.dedokwerker.nl/termen_tweede_wereldoorlog.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stengun
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Stijkel groep Verzetsgroep Den Haag, de Zaanstreek en Amsterdam. 

Stoottroepen Ontstaan uit de knokploegen (LKP) en de RVV 

Strabrechtse heide Heeze 

W1 Wal 1, Eindhoven 

W 26 Willemstraat 26, Eindhoven 

W.A. Geüniformeerde ordedienst en knokploeg van de N.S.B. 

Wehrmacht Duitse leger 

Witte Brigade Belgische verzetsgroep, in de zomer van 1940 in Antwerpen 

opgericht door Marcel Louette met als bijnaam Fidelio. 

  

  
  

 
De onderduikorganisaties hadden dringend behoefte aan distributiebonnen en 

persoonsbewijzen (P.B.) om hun onderduikers te voeden en te beschermen. 
Knokploegen zorgden hiervoor door overvallen ('kraken') op distributiekantoren en 
bevolkingsregisters in gemeentehuizen.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stijkelgroep.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regiment_Stoottroepen_Prins_Bernhard
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/heeze-leende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weerbaarheidsafdeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Brigade
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Tekening van Piet Vriens 
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De P.A.N. is verdeeld in drie districten: de Kempen, Eindhoven en Geldrop. 
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Voorwoord 

 
Het is begrijpelijk dat zich rond Verzet en Bevrijding vragen opdringen. 

Door de brede bedding van gesprek en pers loopt een stroom van verbijsterende 
verwarrende lectuur, hoe romantischer en voordeliger, hoe liever. Wanneer het 

moeilijk is, juist te onderscheiden inzake verzetsmensen, illegalen en ondergrondsen, 
toch minder voor de partizanen, voor de P.A.N.  
Ene zijde van het vraagstuk wordt algemeen voorbijgezien. Lectuur, die het verzet 

slechts verheerlijkt tegenover Duitse bemoeiingen, ziet het niet zoals het was, niet 
volledig.  

Zij vergeet Nederlandse invloeden, gekenmerkt door eenstemmige schuldbetuigingen 
van mei 1940. Misleidende beoordeling ziet voorbij, dat de verzetsbeweging met de 
Duitse, bij voorbaat plichtsgetrouw de Nederlandse krachtproef heeft doorstaan. 

Berlijn oordeelde: "Aufgepasst! Partisane!"  
Londen oordeelde : "Opgepast Partizanen!".  

De Partizanen hebben uit aandrift en bij oproep, op het mogelijke gepast, in liefde, 
hoop en geloof. Daardoor hebben zij niet op zich zelf gepast. Zij rekenden op de 
maat, waarmee zij hadden gemeten. Hoe ook Nederland, of die er voor doorgaan, 

denkt over P.A.N. en Verzet, al wie gaat aanzitten aan de historietafel des woords, 
kan schrijven in zand of in marmer, maar niet zonder te denken over Nederland, 

erfdeel der vaderen en der kinderen. 
 
Dit boek bedoelt noch te beschuldigen noch te verontschuldigen, aanval noch 

verdediging. Het bedoelt de werkelijkheid omtrent de partizanenstrijd, gezien in 
landsverband, zoals het was; niets anders. En alleen, omdat het anders werd gezien. 

De P.A.N. was echter geen rebus. Hier worden verslagen en rapporten aangewend, 
ooit gekrabbeld in potlood, moeilijk leesbaar van haast, beschadigd door de regen, 
gekreukt bij het overbrengen. Soms het laatste schrift van de rapporteur. 

Evenmin bedoelt dit boek een kans tot hevige lectuur, ofschoon deze werkelijkheid 
niet voor fantasie behoeft onder te doen. 

Het is verheugend, dat werkelijkheidsgetrouw verslag kon worden gegeven van feiten, 
niet aan verbeelding maar aan toewijding ontsproten, zonder daarbij aan 
lectuurwaarde in te boeten.  

Daarvoor bleven de verhoudingen borg: Overwicht aan Duitse, onderwicht aan 
Nederlandse kant. 

Terwijl de Duitse overmacht heerste in volledige organisatie, moest de weerstand nog 
ontstaan, en in het geheim. 

Niets van het feilloze vaderlandse registratie- en ambtenaren-apparaat stond de 
samenzweerders ter beschikking, om nog te zwijgen van wapens. 
Hier moest worden gebouwd, van de grond af, door een onderdrukte en lamgeslagen 

bevolking. Dit maakte de opdracht voor het boek tot een eretaak. 
 

Schrijver heeft daarom geweigerd, mondigen te vertegenwoordigen om niet, ook voor 
later, vragen zonder antwoord, in kindermond te leggen: Waarom zou de pen in 
volkshanden gevaarlijker zijn dan het geweer ? 

 
De rapporten zijn niet ineengedraaid tot een sterk verhaal, maar ontzien, 

gerangschikt, verbonden en toegelicht. Een boek over het volk, moet zoveel mogelijk 
door het volk, worden geschreven. De buurman zal dikwijls er naast zijn.  
De consequenties konden genomen worden. In Londen ressorteerde de Verzets-

propaganda evenmin onder Kunsten en Wetenschappen. Natura artis magistra!  
("de natuur is de leermeesteres van de kunst"). Ook om de rijen geallieerde graven in 

dit gebied, zou het onjuist zijn, zulk werk te verlagen tot sensatie. 
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Binnen de beweging waren de vragen minder talrijk: de romantiek nam men op de 

koop toe. Het ging om de noodzakelijkheid, om het nuttig effect. Ene vraag werd 
nimmer gesteld; de gebruikelijke: Hoe kleine prijs voor hoe groot voordeel? Het ging 

om het grote doel: vrijwaring van de landgenoot voor de overweldiger, met hoe kleine 
middelen ook. Zelfs de kansen kwamen niet in het geding. Vrijheidszucht, toewijding, 

offervaardigheid, onversaagdheid en roekeloosheid, waren meer drijfveer, dan 
romantiek, haat of profijt. En anders schudde de rauwe werkelijkheid de argeloze wel 
wakker uit avontuurlijke kleinduimpjesdromen. Vooral wanneer de dood cijns hief op 

een onderneming, waarvoor een makker was aangetreden, wiens plaats voortaan zou 
openblijven 

 
In de samenwerking van hersens en handen tot het uiterste opgevoerd, domineerde 
het hart. Harten zijn onoverwinnelijk, want liefde berekent niet. 

De partizanen behoefden niet naar elders te zien, naar Zwitserland, Tirol, Ierland, 
Polen of Griekenland, noch naar de Nederlandse historie.  

Zij stamden van verzetters af. Hun gewest, slagveld bij traditie, was na eeuwen 
onderdrukking en achterstelling, zich zelf gebleven.  
Brabant met zijn aloud geloof, welke offers het ook kostte, hoe velen ook, zijn bodem 

mede als de hunne beschouwden. 
 

De dood kon elk ogenblik als tegenspeler optreden, wel ingeleid door argeloosheid,  
goede trouw, vergissing, toeval of spionage. 
Bij gevangenneming en uitstel wachtte hij loerend of de beangste en gekwelde hem 

zou toevallen, door bekentenis of verraad. 
Overmachtig, achterdochtig niets ontziend was de tegenstander, verdrukker en 

vervalser: onmachtig waren leiders en helpers, onbetekenend de middelen. 
Almachtig is de eeuwige God, van tijd noch eeuwigheid gemeten zonder tegenwicht. 
Onsterfelijk was het Vaderland, voor toegewijde oude en jonge Nederlanders 

bedachtzame en onstuimige, verbeten volhardend in liefde, offer en strijd, om ook 
deze bezetter tot afdeinzen of tot wanhoop te brengen. 

En voortdurend teleurgesteld, moest hij radeloos toegeven dat dit in slavernij 
hulpbehoevend volk, hem niet evenaarde in slaafsheid en hulpeloosheid. 
Tandenknarsend moest hij erkennen, dat specialisten onder de duivels uit alle 

stammen en talen, in dit ondankbare en ontembare ras waren gevaren. Zelfs tot zijn 
grenzeloze verbazing, die van de Duitse onmisbare Ordnung, ofschoon zij te zijnen 

opzichte vrolijk maling hadden aan de heiligheid van alle Befehl. 
 

De P.A.N. was overal voelbaar en voor Duitsers nergens zichtbaar. Nederlandse 
schuinsmarcheerders wensten te bevelen noch te ordenen en vooral niet bevolen of 
geordend te worden, omdat ieder zijn gewicht aan goud waard is, zeker als ze getergd 

worden. Anderen konden de eerste klap geven, de laatste hadden zij nog altijd mee 
uitgedeeld.  

Zij waren evenmin leeg genoeg, om te worden gevuld met herhalingen van een 
wortelloze ontchristelijkte wereldbeschouwing, ofschoon er in Nederland in vredestijd, 
een onfrisse en onvrolijke godsdienstoorlog had gewoed. Hoe solider hoe minder 

solidair. Dit waanzinnig versplinterd volk werd het plotseling eens inzake natuur en 
bovennatuur, gloeiend eens voor vrijheid en genade. In wezen was het verzet een 

strijd van het goede tegen het boze, al zaten er tijdelijke factoren tussen en al lag de 
overwinnaar alsnog onder; zoals na de oorlog weer onder zich zelf.  
Niet onmogelijk had Duitsland verwacht, dat het verdeelde verbitterde volk, 

reikhalzend zou uitzien naar een zoete inval. Inderdaad zagen meerderen, en niet de 
minsten, hoewel met berusting, zulk regime beëindigd. Maar wat geen eigen kracht 

had bereikt, bewerkte vreemde macht, met één stap over de geheiligde grens. 
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Zwijgend en grimmig sloten zich de hekelige boven- en onderlaag dan een tot het 

stekelig symbool, dat op de achterzijde van ons blazoen kon staan, de onheraldische 
pin-egel.  

Zonder dat ook maar één twistgeding werd bijgelegd, grijnsden in de intellectuele 
bovenlaag de tanden en in de productieve beneden laag de horens: Welkom 

vreemdeling! 
Al konden in de mercantiele tussenlaag, handen niet afzien van geven en nemen: 
Nederland had zo stevig van haken en ogen aan een gehangen, dat er geen 

hakenkruis tussen moest komen. Er waren meer sleutels gebroken op dit eigenwijze 
slot. Landgenoten werden niet blind voor elkaars gebreken en tekortkomingen; ze 

stelden zich voor er nog menig ouderwets robbertje om te vechten; maar dat was van 
later zorg. Ze hebben werkelijk de genade van een zuiverende papiernood eendrachtig 
weten te boven te komen. 

Papier muss sein! 
We zijn elkaar weer kleinburgerlijk in de haren gevlogen, zodat niemand het iemand 

kwalijk kan nemen als Nederlanders zich weer met zulk Nederland inlaten. 
Zeker nadat de Duitsers het deden waarbij tot hun ontzetting de hele warboel van  
onderdelen tot een sluitend samenstel ineen sprong om prompt te blijven stilstaan. 

Wat ware vijanden negatief bereikten, moest voor ware vrienden positief bereikbaar 
zijn. 

 
Het is begrijpelijk, dat de Duitse laars de les van de Spaanse kraag en een van de 
Franse culotte, niet had begrepen. Anders had hij een luistergraag maar eigengereid 

volk, dat een beproefd kruis tot hemelsleutel had, geen verouderd afgekeurd willen 
aanhaken.  

Men moet niet trachten een volk tot rede te brengen, welks nazaten het brachten tot 
paleis- en lijfwacht van met reden achterdochtige Romeinse keizers en tot Bataafse 
keurtroep tussen keurroepen. Een volk, vorstelijk voorgegaan op de eenzame weg van 

recht eer, moed en liefde, toen zijn jonge Koningin tussen de monarchen van de grote 
mogendheden, die met afgewend hoofd op Transvaal toezagen, een oorlogsbodem 

zond, om een vrijplaats te handhaven voor de grijze Verzetsman van eigen stam.  
Juist gezien, was het Nederlandse verzet naar binnen nog verrassender dan naar 
buiten. Met de eigenaardige verhoudingen, blijkens de instantieke pers van 1940, 

grenst het waarlijk aan het ongelooflijke, hoe dit verzet ontstond en standhield in een 
drie partijen-querilla. Tussen aanval en afweer stond de non-combattante menigte, 

waaruit de bezetter afschrikwekkende voorbeelden ophaalde, deportaties, fusilladen, 
silbertanne en gijzelaars. Men denke ook niet te licht over de verzets-enscenering: 

karige voeding, compromitterende bewapening, gammele fietsen, slecht zicht, 
moeilijke contacten, ongenietbare inlandse tabak en de ontbrekende beproefde 
inlandse jenever; nog gezwegen van kleding, behuizing of toevalligheden. Mits men 

vergeet noch verzwijgt, de bruisende Bourgondische druppel, die de alwijze Schepper 
in het Brabantse bloed mengde. Misschien dat Zwitsers, Tirolers, Ieren en Polen of 

Grieken het niet gemerkt hebben. Nederlanders wel, goed en lang, ofschoon 
historieboeken er aan voorbijgingen. En zeker Duitsers, kort en goed:  
"Auf gepasst! Partisane!"  

En de Brabander?  
Lachte!  

De Druppel! Optimisme! Vertrouwen op God en minstens op zich zelf. 
Wie lacht, dispereert niet en steekt de handen uit de mouwen. Brabant sloeg ze naar 
de onwillige zandgrond, klemde ze om het onwillige gereedschap, strekte ze tot de 

Vader in de Hemel en tot de Moeder op aarde. Die het een ereplaats gaf in vele 
landelijke spellen, huiselijke haarden en menselijke harten, toen het zonder kerken, 

priesters en sacramenten raakte. In de Bourgondische harten op de Brabantse 
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tongen; de trouwste Nederlandse, omdat ze er het minst mee gemeen hadden en er 

het meest van gelust hebben.  
Brabantse trouw moet wel onverdacht zijn, als Duitsers er borg voor blijven. 

Het greep ook naar de wapens naar de Duitse; "Wij komen en halen ze". 
 

Bij dag en nacht, bij tij en ontij, uit gesloten magazijnen en in het open veld. 
De leer moet het avontuur niet beperkt willen zien tot de avontuurlijke 
schermutselingen. 

Het avontuur ontstond op het ogenblik van toetreden. Van dan af, werd alles 
gevaarlijk: elke wagen, elk perron, elke post, elk papier, elke bel, elke bezoeker en 

vooral alle wagens en spijkerlaarzen die voor het huis vaart minderden. Dan werd de 
schuilplaats geopend, of de achterdeur. Dan stonden in Brabant harten stil.  
Dit was het lange verkillende avontuur, het trage negatieve ongezochte, dat nooit 

eindigde, tegenover het momentele vrijwillige, positieve, opwindende, dat men kon 
forceren. Maar beide maakten hard, omdat ze waren voorafgegaan door een harder 

besluit, geboren uit de hardste noodzaak. De doorgewinterde dwarsdrijvers maalden 
wat om organisatie, bestuur, verhoudingen, besprekingen, paperassen, 
overzichtelijkheid, indeling en al de gewichtige rompslomp van de groene tafels, die 

langs uitstel, graag afstel bereiken. Persoonlijke en gezamenlijke actie ging aan 
organisatie vooraf, wat niet anders kon, gezien de zekerheden en onzekerheden 

waarin men rondtastte. 
Er werd zwijgend toegetast, zo weinig mogelijk woorden voor zoveel mogelijk daden. 
Als de dood doortastte, werden even zwijgend de rijen gesloten. En prompt gingen de 

beestigheden haren gang: sabotage, aanslagen, inbraken, verduistering, vervalsing, 
obstructie, vergissing en opruiming, als het er maar even mee door kon. Hier rees 

echter een trillend vraagteken, tegelijk uitroepteken. Ze mochten van twee kwaden, 
Duitsers niet het ergste laten kiezen, noch Nederlanders.  
De P.A.N. heeft niet alleen Duitsers gehinderd maar ook Nederlanders geholpen, niet 

alleen Duitse wonden geslagen, maar ook Nederlandse en geallieerde, geheeld en 
voorkómen. 

De P.A.N. hanteerde de wapens voor de strijd, maar ook voor veiligheid en orde.  
Was in Eindhoven, de ijverig omgeroepen Bijltjes dag, doorgegaan dan was hij elders, 
ook zonder bijlen-etalages moeilijk te voorkomen geweest. Welke oude veten zouden 

dan uitgevochten zijn. Het kostte in het Zuiden al moeite genoeg. Welke 
huiveringwekkende afmetingen had zulke ondoordachte afrekening in de grote steden 

kunnen aannemen! Gelukkig dat Eindhoven het goede voorbeeld gaf om de 
maatregelen tot betere maten te herleiden. Toeschouwers bij bevrijdingstaferelen, die 

afkeurden wat zij zagen, mogen bedenken wat hun, dankzij de P.A.N. gespaard bleef. 
Ook als zij meenden in die dagen met de echte P.A.N. van de bezettingsjaren kennis 
te maken. Had de beweging in het gevaar al zoveel bereidvaardige helpers gehad als 

daarna. Het wordt gemakkelijk wedden, als de winnaar onbedreigd op de finish 
afstormt. 

Aandachtige lezing zal uitwijzen hoe de P.A.N. met zulke aanwinsten handelde.  
De P.A.N had een en ander vooruitziend geregeld. 
Er bestonden aparte arrestatieformulieren zodat degelijk onderzoek aan 

vrijheidsberoving zou voorafgaan. 
Bijtijds was uitgezien naar lokaliteiten ook om arrestanten tegen volkswoede te 

beschermen. Dilettanten die bij de bevrijding zichzelf inlijfden, werden geremd en 
afgevoerd, zodat zij in jagers- en kappersvorm, de ongevraagde, vooral zichzelf, 
helpende hand boden.   

 

Men kan het over het hoofd zien, maar er waren, naast lucht- en artillerie-
bombardementen, ook vluchtelingen, evacués, gerepatrieerden, gewonden, doden, 

zwervenden en plunderaars; zonder geregeld toezicht. 
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Duitsers, niet hard gediend van bevorderaars der geallieerde vorderingen. 

Ze waren toch al slecht te spreken, want ze moesten van voren en weer van 
achteraan, ogen en oren hebben, in deze van Brabant P.A.N. duikelaars verpeste 

Nederlandse uithoek, die zij te vluchtig over hun stafkaarten hadden bij-gearceerd. 
Natuurlijk waren er in Duitse handen gevallen; stonden zwijgend voor de Duitse 

geweerlopen, die het laatste woord spraken. Ze bleven in de oorlog even doof voor de 
vreemde salvo's als in vredestijd voor de eigen toespraken en gezangen.  
Even halsstarrig beschermden zij nu landgenoten, als oudtijds imperators.  

De P.A.N. werd pan-departementaal; afzonderlijk en tegelijk alle ministeries 
vertegenwoordigend. Zij heeft deze autoritaire bewapende macht vrijwillig, in goed 

vertrouwen uit handen gegeven. Zij was in de strijd gegaan voor de macht van de 
vrijheid, niet voor de vrijheid van de macht. Daarom was geen, te klein voor deze 
grote strijd, waarbij voordeel noch onderscheiding werd beoogd en waaruit ieder wilde 

terugtreden in de naamloze algemeenheid waaruit men ongeroepen was aangetreden. 
Hier gold de gewone man voor wat hij waard was, met één doel, langs de kortste 

weg. Niemand miste een dure staf achter de tafel of vreesde een goedkope stok 
achter de deur; al verheelde men zich de gevolgen niet, die een spaak in het wiel, 
voor familieleden inhield. Zij wisten bij voorbaat, wat zij ook voor hen waagden. Het 

was niet vooral haat, wat hen dreef. Zij haatten het onrecht de boosheid, de rampen, 
en de achteruitgang, van welke nadelen zij een guller aandeel opliepen dan eertijds 

van de voordelen van de vooruitgang, waartoe hunnen handen meer hadden 
bijgedragen. Maar verleden noch toekomst konden hun het heden uit de hand 
wringen, waarvoor zij niet alleen te leven, doch ook te sterven riskeerden. 

De Duitse koks konden maar niet inzien dat de ongelovige nazie rechten slechts 
ballast betekenden voor de gelovige dwarskoppen die bekvechtend toch op weg waren 

naar de hemel. De überpapegaaien wisten geen hemelse raad met de warwinkel van 
heidense variaties die dit improviserend zigeunerorkest uit het bodemloze 
oorlogsthema wist op te pompen. 

De eigen functionarissen hadden al nooit te klagen gehad over bovenmatige slaafsheid 
der inboorlingen. 

Eenstemmigheid was nooit de hoofddeugd geweest van dit veelstemmig mengelmoes, 
dat door de zee geblokkeerd, ze maar tot in alle hoeken en gaten aan zich onderwierp 
en terloops allen, die zij er op tegenkwamen; zich niet schamend, bij gebrek aan 

beter, een zeker zo duidelijke bezem in de lucht te steken. 
De supergermanen konden het weten, als hunne verspieders inzage hadden genomen 

van de bezwervingen en vermaledijdingen, die door eeuwen aan zulke geuzen waren 
verspild. 

 

Misschien speurden ze wanneer een collecte of verkiezing dreigde. De zwijgzaamheid  

onder de katheder moet ook hen misleid hebben. Alle oude en nieuwe leuzen waren in 
varianten, gestold tot het hoeksteenmotief: Ik ben de weg, de waarheid en het leven! 

"Goed is goed en slecht is slecht" gebonden door het koene cement: Ende dispereert 
niet!  

Niemand kon dit volk breken, dat zich boog, maar naar Friese weigering, alleen voor 
God. Voor een tijdelijke overmacht hadden meermalen de strijdmiddelen gerust: de 
strijders berustten nooit. Dit alles hadden overmoedige Duitsers kunnen weten en het 

is goed dat wankelmoedige Nederlanders het niet vergeten. 
Er is meer nodig dan een ezelstrap, om een volk te verdonkeremanen dat de aardbol 

vol schreef met Nederlandse namen. De bloed- en bodempraktijk was hier 
gouwsgewijze overmatig in praktijk gebracht, eer ze ginds de theorie uitvonden. Zo 
goed als de Duitse oren zijn, zo slecht zijn de Nederlandse. Des te beter zijn er de 

ogen, de hersens, vooral de handen, maar bovenal de harten; de samaritaanse 
harten, die kloppen voor de evenmens, neergeslagen door rovershand; waar ook. 
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Alle geestelijke verschillen vielen weg in het verzet. Er werd niet getest op 

heldhaftigheid, slechts op betrouwbaarheid. En menigeen testte zich zelf, misschien 
even heldhaftig. In de verdoving van het overstelpend gevaar, in de opwinding van 

het gevecht, in begeesterende deelname aan gezamenlijke operaties vergeet men 
dreigende mogelijkheden eerder dan bij bezonnen toezegging of in individuele acties. 

Onversaagde doorzetters hebben de moed opgebracht om te bekennen: Toen was ik 
bang, doodsbang! Men moet niet vergeten, dat meerderen, vooral uit de leiders, in 
hechtenis zijn geweest, waarbij zonder dapperheid werd gevreesd voor de indeling: 

S.D. Dat betekende: Eenzame onverzorgde langdurige opsluiting, onoplosbare angst, 
uitgezochte kwellingen, verraderlijke dreigementen, eindeloze martelverhoren, ook 

des nachts, ook herhaaldelijk, bij felle belichting recht in de ogen, ook littekens, ook 
kogels, ook Duitsland. 
Er waren eerlijke Nederlanders, die weigerden toe te treden, niet uit onverschilligheid 

of lafheid, maar met de pijnlijke bekentenis: Ik ben bang dat ik niet kan zwijgen, als 
ik in moeilijkheden kom. 

Niemand werd ook gevraagd naar richting of vordering op zijn leven, van waaruit zij 
vanuit eensgezinde doelstelling zich verspreidden over de onderscheiden taken, die 
altijd terugbogen naar de eeuwig onaanvaardbare kromming van het onrecht. 

Velen hadden geen leidende functie gehad: zij waren er niet langdradiger door en 
wisten dat zij er geen uit zouden ophalen, waarvan zij niet kortzichtiger werden. 

 
Het moet dankbaar worden erkend, dat het verzet door het volk werd geëerbiedigd en 
gesteund. Ofschoon de P.A.N. geen allures aannam van Maffia of Bokkenrijders,  

mocht zij rekenen op zwijgzaamheid en hulp, want de eenheid van Nederland, en van 
de Nederlanders, hoe pijnlijk het klinkt,  nooit sneller en vaster bewerkt dan door 

agressie, die geen grenzen erkent. 
Waar het hart van vol is, vloeit niet alleen de mond over.  
Met gerechtvaardigde trots mag Nederland op de oorlogsperiode terugzien. 

Er waren positieve en negatieve gelederen, maar de invaller stond voor een gesloten 
front van zwijgzaamheid, sabotage, behulpzaamheid, staking en strijd. En elke vijand 

zal eenzelfde formatie, bewerken! 
 
Met de combattante harten openden zich de non-combattante handen beurzen, 

voorraadschuren, kasten, huizen en schuilplaatsen. Omdat de harten klopten voor 
landgenoten in nood en gevaar, zoals het hart klopt uit eigen aandrijving, door de 

Schepper in de natuur verordend. Voor wat de strijd betreft, onderscheidt dit boek vol 
waardering voor het verzet uit andere gewesten, zich van de meeste 

verzetsliteratuur; het is tevens een boek van bevrijding.  
Van de bevrijding, zoals ze was, volgens documenten. Bij Eindhoven begon de 
victorie. Waar stonden Nederlanders openlijk, met de wapenen geheven; op zijn 

Nederlands in de autoriteit van het volk. Eerstens zijn de nagedachtenis en de 
verdiensten van de gevallen strijders vastgelegd. Hun heengaan heeft ook dit werk 

beïnvloed; bij gebrek aan getuigen zijn soms hunne laatste daden aan menselijke 
berichtgeving onttrokken. Het was hun helaas niet gegeven, verdere aardse bijdragen 
tot de bevrijding te leveren. Het moge geen vermetel vertrouwen zijn dat zij vanuit 

het Vaderhuis krachtige broederhulp verleenden; juichend in volledige bevrijding.  
 

Voor de overlevenden geeft het, met de bekende schuilnamen, een terugblik op het 
gevaarlijke verdienstelijke oorlogswerk en een aansporing tot even onverflauwde 
deelname in rechtvaardige door tastende wederopbouw van Nederland. Het geeft een 

historisch overzicht zoals het waarlijk was, in juiste belichting van de "ondergrondse", 
die men noch te veel noch te weinig moet toeschrijven.  
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Na algemene behandeling in detailschetsen worden de districten apart behandeld. 

 
De compilator hoopt de onverwachte, door bekwameren geweigerde opdracht volgens 

de gestelde richtlijnen te hebben uitgevoerd en het overstelpend materiaal 
overzichtelijk te hebben gerangschikt naar de geest, die het werk moest bezielen. 

 
Niemand betreurt meer dan hij, dat de dood het Herman de Man nog uit handen nam. 
 

P. Vriens. 
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Ontstaan en ontwikkeling van de P.A.N 

 
Volgens uitsluitend geverifieerde documenten; openend met het rapport omtrent: 

 
OPRICHTING EN WERKZAAMHEDEN 

van de PARTIZANEN ACTIE NEDERLAND 
voor en tijdens de bevrijding. 

 

Aangeboden aan Zijne Koninklijke Hoogheid, Prins Bernhard der Nederlanden. 
Samengesteld uit originele gevechtsrapporten.  

 
Zij die als Partizaan Hun Leven gaven voor God, Koningin en Vaderland:  
 

P.J. HAAGEN 
R. LOOIJ  

H. STREEFKERK  
F. LINDERS  
TH.VAN DEN BOGAARD  

H. LUYKX  
P. VAN RIEL  

H. FREERIKS  
W. FLIPSE  
F. VAN DER HEYDEN  

B. VLEMMINX 
G. DEN BRABER  

 
(Simon van Hapert, Willem van Nuenen, Frank Doucette) 
 

Na vijf bladzijden sloot het rapport met het nuchtere saldo:  
 

Totaal zijn: 
 
214 krijgsgevangenen gemaakt,  

705 arrestaties verricht,  
Plus minus 800 geweren en 100 mitrailleurs buitgemaakt, evenals grote hoeveelheden 

pantservuisten en handgranaten. 
 

 
Eindhoven, 5 juni 1945 
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Dit is niet, zoals het was; evenmin als het elders werd voorgesteld, zoals het was. 

Er was meer, en het was anders; het was rijker, frisser, dieper, echter. 
Het heeft geen zin om nog in gebruikelijke Nederlandse histories trant een statig 

Brabants overzicht op te bouwen. Diepzinnige bespiegeling, geleerde haarkloverij, 
gewichtige aarzeling en wederkerige huldiging hebben de wereld afdoende in de put 

geholpen en het is Nederland, ook overzee, zo goed vergaan dat ook de pers het 
merkte en niet naliet haar galsteentjes bij te dragen, waar ouderen en jongeren 
elkaar verketteren, hoewel jeugd eerder geneest dan ouderdom. De prijzende 

uitheemse bezoekers stonden nog perplexer dan ze zelf wisten; wat hersteld werd, 
was snelle persoonlijke prestatie, het liefst dwars tegen duidelijke of onduidelijke 

voorschriften in; wat ongedaan bleef of scheef ging, werd zelfs in de vaderlandse pers 
aan kliekgeest en ambtenarij geweten. Organisatie betekent ook muilkorf, doofpot, 
kapstok, kruiwagen, sleeptouw, voorportaal, achterdeur en deurtjes. Geleerdheid 

waarborgt nog geen wijsheid; en de volgende zondvloed zal uit papier kunnen 
bestaan. Boekenwijsheid bleek niet opgewassen tegen de samengesteldheid en het 

tempo van het werkelijke leven; we kennen te veel en weten te weinig. Jong geleerd, 
oud begrepen. Maar liefde overtreft geleerdheid en wijsheid, zowel voor gezamenlijk 
leven als voor afzonderlijk sterven. De P.A.N. gebruikte niet veel boeken, geen 

slippendragers, zo weinig mogelijk papier en nog in geheimtaal. Men moet ook de 
P.A.N. in al haar schakeringen en toevalligheden maar liever nemen, zoals ze was.  

Men nam, althans in Londen, de verzetsmensen ook zoals ze waren en graag, ook de 
"mindere" man. Later werd van helden afgezien toen "men" bekwamen behoefde,  
met vlotte dooreen haspeling van ondergrondsen, verzetslieden en illegalen, met 

nauwkeurige splitsing in bestudeerden en onbestudeerden. Dat had Londen verzuimd. 
 

Hoe ontstond de P.A.N.? Een vijftal voorbeelden:  
 
10 mei 1940 commandeerde Sander (Theo Dirks), de verst vooruitgeschoven post bij 

een grote brug in Limburg, vlak bij de grens. Retireren was uitgesloten. 
Er zat spanning in de lucht. Een pantsertrein uit het oosten snelt voorbij. 

Achterwaartse melding: "Goederentrein op komst, manschappen onder dekzeilen."  
De oorlog was een feit. De brug ging de lucht in. 
Krijgsgevangen! Toch vielen de hechte banden van kameraadschap niet uiteen; er 

vormde zich een verzetskern. Afwachten was het eerste wachtwoord. 

 

Dezelfde ochtend raasden vliegtuigen boven Eindhoven. 

Toen Jacques (Hermans) het zwarte kruis gewaar werd, sloegen al bommen op 
Welschap in. Oorlog!  
De burgers groepten bijeen in angst en verslagenheid; Germaans gezinde 

voorbijgangers wisten al om zes uur, dat Rotterdam bezet was en dat de 
onoverwinnelijke Duitse legers Eindhoven naderden. De oud-strijder van het 

keurkorps der Indische Marechaussee kwam in het geweer om goedgezinden en 
weifelaars een hart onder de riem te steken; nu met woorden, straks met daden. 

 
Achter de Grebbelinie trachtte W.19 (Egbert Wever) tevergeefs zijn colonne, 
overvallen door vliegtuigen en bommen, bijeen te houden. Steigerende paarden en 

omslaande wagens maakten gevechtspositie onmogelijk. Met opeengeklemde tanden, 
met tranen van woede, sloten hier geharde wagenvoerders een zwijgend maar 

onverbrekelijk verbond, toen de capitulatie hen uiteendreef. 
 
Studenten volgden met verbeten weerzin de wandaden en huichelarijen van de 

bezetter. In oktober 1942 werden de examens verontrust door geruchten over 
tewerkstelling in Duitsland; Frits (Ad Hoynck van Papendrecht) ging in het verzet.  
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De gevolgen van de aanslag op Seyffardt ontvolkten in februari 1943 het Hoger 

Onderwijs. 
Dankelman (Theo Doove), moest als commandant in 1940 bij Scherpenzeel, onder 

een hagelbui van kogels en granaten voor de overmacht bukken, maar ging met 
verspreiding van illegale lectuur wankelmoedigen sterken en stoutmoedigen 

groeperen in verzetsvorm. 
 
Overal werden de wapens gestrekt; alle poorten werden de indringer geopend. Onder 

de schijn van welwillendheid nam hij bezit van het gehele openbare leven. Maar de 
gemoederen van echte Nederlanders bleven voor ben gesloten. Door list en geweld 

wakkerde hij het smeulend vuur van de weerstand nog aan.  
Zo ontstonden een viertal kernen, om uit te groeien tot openlijk verzet in P.A.N.- 
verband, toen Geloof en Vrijheid groter last leden. 

Het was geen krijgertje spelen, het was oorlog, zo goed mogelijk, zo kwaad mogelijk, 
maar ook zo algemeen mogelijk. Tot in de dood.  

 
Zij hadden het er voor over, voor Nederland te sterven, door voor het vaderland te 
leven. Zij wilden als Nederlander alle werken van de vrede steunen en al volgen van 

de oorlog helpen lenigen, maar zij zelf kozen de oorlog, in voorbereiding en 
uitvoering: Zij waren de blauwe plekken op het Duitse bezettingslichaam. Niemand 

wist nog dat de bevrijding over de Zuidgrens zou komen. Niemand, wanneer.  
 
Zij wisten dat ze zou komen, met of na hen, maar niet zonder hen. Ook wilden zij 

voorkomen dat de bezetter nog na de vrijmaking geïnfecteerde satellieten in leidende 
posities zou behouden. Het daadwerkelijk verzet werd geïnspireerd door 

vrijheidsbeknotting, vervolging, deportatie, beroving en moord; later niet meer gedekt 
door huichelarij.  
 

In september ontmoetten Sander en Jacques elkaar. Het eerste regelement draagt het 
jaartal 1941, toen er nog schijnbare vrijheid was. De kern Jacques kwam in augustus 

1943 met zijn latere rechterband W.19 in contact, bij de oprichting van de L.O. 
(Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers) Eindhoven. Het bleek dat 
metterdaad moest worden ingegrepen, als men aan bod wilde komen. Het stond vast 

dat de Duitse maatregelen vlotter verliepen door gebruikmaking van Nederlandse 
registers. Althans voor Eindhoven moest dit worden belet. Dus zorgde Sander (Theo 

Dirks) voor flesjes fosfor, die Jacques aan kippenhok en konijnenkooi toevertrouwde. 
Dick van de K.P. Sander, en twee leden van de K.P. Johannes besteedden ze aan het 

houten gebouw van het bevolkingsregister. De door luchtalarm geconcentreerde 
politie, was zo geschokt door deze "joods-communistische" terreuraanval, dat de 
brandweer met moeite toegang kreeg. Dat was de eerste openlijke verzetsdaad in het 

gewest.  
 

Voor de verzorging van het toenemend aantal onderduikers, nog bemoeilijkt door de 
arrestatie van Piet (Piet Goede, L.O. leider van Eindhoven) ging de K.P. Sander op 
volle kracht draaien om drukwerken, valse en echte P.B.'s (persoonsbewijzen) enz. bij 

te passen. Het gemeentehuis te Eersel, mocht echte leveren, maar kostte Sander en 
Jo, schotwonden en twee onmisbare, ook nog geleende pistolen. 

Tom werkte als koerier, opgevolgd door Greet, toen hij en even later Jan van Zeeland 
het leven had gelaten. Sanders sollicitatie naar de sleutel van het distributiekantoor 
Eindhoven, bezorgde hem een visite van Weber, chef van de S.D. Sander nam zijn 

intrek in de Kempen.  
 

In de L.O. van Eindhoven gegaan, kreeg Frits contacten en organiseerde groepen. 
Deze organisatie van Frits op de dorpen bracht het eerste trefpunt te Eersel met de 
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K.P. Sander. Te Knegsel kwam de coalitie van het actief verzet tot stand: onze 

organisaties samengevoegd, zullen wel werken voor en met de andere, maar volgens 
eigen richtlijnen, leiding en verantwoording. In een tweede onderhoud eveneens te 

Knegsel, rond juli 1944 werd dit opnieuw vastgelegd, mede ten overstaan van wijlen 
Frank en van Sjef, die ons kwamen verzoeken toe te treden tot hun op te richten 

sabotage-organisatie, waarvan die dag een eerste coördinatievergadering te Sint 
Oedenrode gehouden werd. Ook Dankelman, die van Geldrop, Deurne en Budel 
werkzaam was, sloot zich aan, waarmee de districten Eindhoven, Kempen en Geldrop 

waren verenigd in de P.A.N.  
1944 was het jaar van de P.A.N., van de Partizanen Actie in Nederland. 

 
Partizanen deden wat slecht was om de goede zaak van God, Koningin en Vaderland 
te dienen. 

Het begon met de flesjes …..melk; constateerde tot geluk van de aanwezigheid, de  
C.C.D. (Centrale Controle Dienst) toen fietsers bij Eindhoven werden aangehouden 

met in de zak een geldig toegangsbewijs voor de eeuwige jachtvelden in de vorm van 
flesjes fosfor, die in het gemeentelijk archief van Eindhoven zouden aangaan. 
Het wemelde toen van schuilnamen en afkortingen, althans na droeve ervaringen met 

echte, want bij uitbreiding slopen ongewenste elementen en toestanden in. 
Het was overigens de drieste dames en heren volkomen toevertrouwd, de Duitse  

ordening uit haar hengsels te lichten; ging het niet in het groot, dan maar in het heel-
groot. De P.A.N. bereidde zich nauwkeurig voor op gewapend ingrijpen, zeker na de 
invasie op Sicilië, Normandië en vooral in België.  

Al kwamen de toegezegde stenguns niet bij duizenden uit de lucht vallen, Brabant 
werd toch een waar arsenaal. Die het water deert, die het water keert. Het ging ooit 

met mondjesmaat en het was niet alles ultramodern. Zo diende zich, van hand tot 
hand, een veelbelovend stuk geschut aan, dienovereenkomstig verpak. Bij 
ontbolstering bleek het een monsterachtige, zowat napoleontische handschietbuis, 

behoorlijk onbruikbaar, tenzij als knots, maar in ieder geval dienstig voor bij 
ontdekking  uitgeloofde doodstraf. 

Uit je-kunt-nooit-weten mentaliteit werd het musket geadopteerd, even goed als uit 
zelfmoord-enthousiasme, in een ruimte met juist een uitgang, waar nog een Duitse 
wachtpost defileerde,  een paar honderd kilo’s springstof werden rondgedeeld, ruim 

voldoende om de halve sterrenwereld te ontwrichten. 
 

Het behoeft geen betoog, dat zulke ijveraars, rust nog duur kenden, aleer zij zich 
voorlopig aan zichzelf, konden vertonen in een uniform: hoe zeldzaam textiel ook was 

en hoe veelvuldig de gevaren. Het draaide uit op een overall, gespecialiseerd door 
armband met opschrift. In augustus 1944 werden ze 's nachts bij een 
nietsvermoedende firma, van de bezetter overgenomen. Zekerheidshalve werd het 

woord Oranje op de band bijgevoegd, gewaarmerkt met gemeentestempel.  
De P.A.N. complotteerde streed en viel in dit uniform, nadien elders overgenomen.  

De organisatie was niet uitvinding, maar groei, als van paddenstoelen, behalve dat ze 
alle giftig waren; op enkele na, de erg-giftige. Dat waren de kalmste, de stille waters,  
de complotteurs. Al bleef voorzichtigheid de moeder van de verzetskast, men stiet 

toch, nu hier, dan daar, op onvermoede en onvermoeide medestanders, te welkomer 
door het aanvankelijk wederzijds wantrouwen. 

Identiteitsbewijzen voor personen en zaken waren zo onkenbaar vervalst, dat men 
haast zichzelf niet meer vertrouwde en nog minder zich aan anderen durfde 
toevertrouwen. Wanneer een bekend N.S.B. er als tussenpersoon voor een belangrijk 

vervoer aantrad mocht men toch even verstomd staan, zelfs bij de P.A.N. 
 

De welige paddenstoelen konden elkaar tenslotte niet meer ontwijken en sloten een 
defensief en offensief verbond. 
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In mei, juni 1944 was alles geregeld en strekte de beweging, met als kern de K.P. 

Sander en K.P. Frits, haar duivelsnaaigaren als een zegen-brengende woekerplant met 
goed gezekerde draden, over half Brabant uit. 

Het initiatief bleef vanzelf domineren, daarvoor zorgden de Duitser wel, de N.S.B en 
de Landwacht. 

 

In de politiemacht zaten gewaardeerde medewerkers, als saboteur of voorganger, 
door  vertrouwdheid met discipline en met vuurwapenen.  De organisatie was een feit 
geworden. De schematische indeling van het gewest was begin juni 1944 als volgt: 

 
A. District "De Kempen" 

 
rayon Veldhoven 
rayon Eersel 

rayon Bladel 
rayon Oirschot 

 
B. District Eindhoven. 
 

rayon Strijp 
rayon Gestel  

rayon Stratum  
rayon Woensel  
rayon Tongelre  

rayon Centrum 
 

rayon Valkenswaard  
rayon Bergeijk. 
 

C. District Geldrop. 
 

rayon Geldrop 
rayon Heeze 
rayon Budel 

rayon Leende 
rayon Lierop 

 

 

 

 

 

(De P.A.N. bestond uit Districten, Rayons en Groepen. Aan het hoofd staat een 
commandant: D.C., R.C. en G.C. De groepscommandant ontvangt opdrachten van de 
rayoncommandant. De rayoncommandant ontvangt opdrachten van de 

districtscommandant / Staf P.A.N.)  
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De P.A.N. is verdeeld in drie districten: de Kempen, Eindhoven en Geldrop. 
 

 
Sabotage van spoorlijnen bij: Best, Borkel en Schaft, Boxtel, Deurne, Leende, Riel, 

Tilburg.  
 
Sabotage van telefoonkabels bij: Best, Eersel, Leende, tussen Vessem en Middelbeers, 

tussen Asten en Lierop. 
 

Opblazen hoogspanningsmasten: Acht en bij de Achelse Kluis. 
 
Aanslagen en overvallen: Baarle-Nassau, Bladel, Eersel, Eindhoven, Haaren, Hapert 

en tussen Middel- en Oostelbeers.  
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Instructies 

 
Want de P.A.N. was geen eigengereid veemgericht of standgericht, getuige 

vooruitziende instructies. 
De leiders hadden hun sporen in Nederland en in Indië verdiend. 

 
Het leden-reglement stammend uit de oprichtingstijd 1941 bant iedere gedachte aan 
sport en spel uit:  

 
Art. 1 Van ieder lid onverschillig wie, wordt verwacht dat hij zich werkelijkheid en 

ernst realiseert, alsmede het risico dat hij draagt.  
 
Art 2. Dientengevolge wordt van hem de grootste zwijgzaamheid geëist, in welke 

toestand hij zich ook bevindt.  
 

Art.3. Wordt zulks door een lid overtreden, dan zal dit zeer nadelige gevolgen voor 
hem medebrengen; zijn karakterloze en langhartige handelwijze zal onmiddellijk met 
de strengste straffen berecht worden.  

 
Art.4. Ieder lid moet zich de grootste opofferingen willen getroosten en te allen tijde 

bereid zijn de belangen van een VRIJ NEDERLAND te willen behartigen.  
 
Art.5. Alleen meerderjarigen kunnen als lid toetreden. 

 
Art. 6. Ieder lid moet 2 nieuwe leden aanwerven enz. en de namen opgeven aan de 

persoon die hem heeft aangeworven; deze geeft ze op zijn beurt weer door.  
 
Art. 7. Deze opgaaf moet o.m. bevatten, naam, voornemen, adres, tegenwoordig 

beroep, militair geweest ja of neen, alles zo volledig mogelijk. 
 

Art. 8. Wanneer men lidmaatschapskaart en ledenreglement ontvangen heeft, wordt 
men geacht lid te zijn.  
 

Art.9. Voor zover niet in dit reglement genoemd, wacht ieder lid geduldig af, wat hem 
opgedragen zal worden.  

 
Art. 10. De lidmaatschapskaart en het ledenreglement die ieder lid ontvangt mag 

nooit of nimmer bij zich dragen en alleen op samenkomsten tonen.  
 
Art. 11, Bij verlies van de lidmaatschapskaart en het ledenreglement moet het lid 

onmiddellijk hiervan melding maken aan de persoon die hem aangeworven heeft.  
 

Art. 12. Ieder lid is bevoegd, wanneer hij iemand anders (behoeft geen lid te zijn) als 
getuige heeft, rapporten in duplo op te maken over leden van de N.S.B. of over 
personen die deze partij op enigerlei wijze steunen. 

 
Art. 13. Hetzelfde geldt ten overstaan van personen die met Duitsers omgaan, 

inlichtingen verschaffen, mededelingen doen... . 
 
Art. 14. De in art. 12 genoemde rapporten moeten behalve het vorengenoemde o.a. 

bevatten: 
a. Dag en datum.  

b. Plaats van waarneming (nauwkeurig)  
c. Tijd wanneer  
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d. Namen en adressen van de betrokken personen.  

e. Namen der getuigen. 
f. Alle verdere bijzonderheden. 

 
Art.15. De opgemaakte rapporten moeten onmiddellijk doorgegeven worden aan die U 

aangeworven heeft. 

 

De vrijmoedige geest van deze instructie vindt verklaring in toenmalige mildere  
toestanden. De Bijzondere Vrijwillige Landstorm en vakverenigingen bestonden zelfs 

nog. Huiszoeking, P.B.’s en razzia’s waren nog niet aan de orde.  
Zodat de P.A.N. in goed vertrouwen ferm uithaalde en een degelijke Nederlandse 

administratie ging opzetten, hoewel zij niet van plan was, het daarbij te laten. 
Toen later het gevaar toenam, werd de opbouw ook meer militair en dus meer 
besloten. 

 
1. De Rayoncommandant is verantwoordelijk voor de gang van zaken het uitvoeren 

van opdrachten en voor discipline in zijn rayon. Deze dient ten strengste gehandhaafd 
te worden. De organisatie draagt een militair karakter.  
De R.C kiest met de meeste zorg zijn opvolger en G.C. (Groepscommandant). Hij 

houdt zich regelmatig op de hoogte van de bewapening van zijn  
groepen en de geschiktheid en paraatheid van zijn manschappen. 

  
2. Alle instructies aan R.C.-en gegeven zijn persoonlijk en strikt geheim. Van de 
uitvoering van elke gegeven opdracht wordt zo spoedig mogelijk (z.s.m.) via de 

hiërarchieke weg rapport ingewacht. 
  

3. De R.C.-en dragen zorg dat alle berichten voorzien zijn van datum en uur van 
afgifte en slechts in gesloten enveloppe worden verzonden.  
 

4. Van 16.00 tot 17.00 uur is op het Districtshoofdkwartier rapport. HK is alleen 
toegankelijk voor R.C.- en, en tijdens het rapport, tenzij spoedzaken anders vergen.  

 
5. Ieder R.C. zorge ter beschikking te hebben: 
1 overvalauto met chauffeur 

1 motorordonnans.  
 

6. Ieder R.C. zorgt voor een geschikte verblijfplaats voor eventuele gevangenen en 
andere arrestanten, waarbij rekening dient te worden gehouden met evt. vrouwelijke 
arrestanten, voeding en slaapgelegenheid. 

 
7. Wanneer de bewapening bevoorrading enz. veranderingen ondergaat deelt de R.C.  

dit aan de staf mede.  
 

8. Elke R.C. zorgt dat zijn G.C. vertrouwd raken met het door hen te bezetten object, 
men trachtte derhalve in manschappen in de omgeving daarvan onder te brengen. 
Bezetting slechts op bevel van de Staf.  

 
9. Geen enkele opdracht wordt uitgevoerd door een G.C. zonder order van de R.C. die 

deze geeft in overleg met de Staf. De door de G.C. - en ontdekte objecten e.a., 
dienen z.s.m. aan de R.C. te worden doorgegeven, die ze op zijn beurt met de Staf 
bespreekt.  

 
10. De R.C-en nemen contact op met de nabijgelegen R.C.-en.  
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11. De R.C.-en zien toe dat er geen gevaarlijke experimenten met pistolen en wapens 

die onbekend zijn, gedaan worden. 
 

12. De legitimatiebewijzen die zullen worden verstrekt, berusten bij de R.C. tot zij op 
bevel van de Staf kunnen worden uitgereikt. 

 
De P.A.N. wilde onschendbare vrijbuiters bij voorbaat weren, van laag tot hoog. 
 

Controlerend en gecontroleerd. 
 

Орmerking. 
Er wordt ingesteld een corps militaire P.A.N. politie ter sterkte van plm. 20 man onder 
leiding van Staf-district, dat tot doel heeft toezicht te houden op het gedrag van de 

P.A.N. leden buiten dienst. Nadere bijzonderheden volgen. 
 

Instructies voor het optreden in het openbaar. 
 
1 Ieder P.A.N. lid dient ervan overtuigd te zijn dat hij in zijn optreden een groep 

vertegenwoordigt die zich in het bezette Nederland jarenlang op de meest 
verdienstelijke wijze geweerd heeft bij het verzet en ander illegaal werk. Door zijn 

houding en optreden moet hij dit morele overwicht blijven behouden.  
 
2. Tegenover Nederlandse burgers en Geallieerde troepen trede men beleefd op 

behulpzaam en correct. De houding zij steeds militair en gedisciplineerd. Bij 
volksoplopen e.d. slechts bij uiterste noodzaak, een waarschuwingssalvo in de lucht, 

of geweld gebruiken.  
 
3. Het optreden tegenover andere verzets- en ordegroepen dient collegiaal te zijn. Er 

is echter geen vrije groepssamenwerking deze wordt van bovenaf geregeld, de taken 
zin verdeeld. Bij evt. moeilijkheden in dit verband stelle men zich in verbinding met 

zijn naast hogere commandant.  
 
4. Bij plunderingen laat men de buit terugbrengen, bij verzet onmiddellijk tot 

arrestatie overgaan.  
 

5. Nimmer optreden met minder dan een groep. Bij patrouille door de straten, loopt 
steeds de helft links en andere helft rechts tegen de huizenrij, de bewapening is half 

om half verdeeld, de linker patrouille de rechter bovenramen in het oog houdend, de 
rechter patrouille de linker bovenramen. Wapens steeds schietvaardig.  
 

6. Bij het verrichten van arrestaties in huizen zo mogelijk rondom of voor- en 
achterzijde afzetten. Steeds bovenramen in het oog houden, zodanig dat men uit het 

gezichtsveld van deuren en ramen staat. Opzij van de deur gaan staan bij sommeren 
om naar buiten te komen. Indien handgranaten aanwezig hiervan een, wanneer 
geweld gebruikt moet worden, tussen de deurklink bevestigd en aftrekken. Daarna 

weglopen, de deur gaat geheid open. Indien men een vertrek binnen gaat, werpe men 
de deur ineens open, zodat altijd een overzicht over een afgesloten ruimte behouden 

wordt. NOOIT RECHT VOOR EEN DEUR GAAN STAAN. Altijd bedacht mijn op verzet, 
men denke hieraan bij fouilleren enz.  
 

7. Indien er sterk gewapend verzet blijkt te zijn, z.s.m. versterking vragen.  
 

8. Men zij zich er steeds bewust van, dat het omgaan met wapens geen spel is. Dus 
geen grappenmakerij, ook niet onder elkaar.  
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Opmerking. 

Aanvullingen over objectencode zullen volgen.  
 

De Groepscommandanten hadden een eigen instructie. 
 

Instructie: voor de Groepscommandanten  
 
Inrichting groepen. 

De groep bestaat uit 6 tot 10 man (liefst even getal) de commandant is geen lid, 
Indien de G.C. beschikking krijgt over meer dan moet de groep in tweeën worden 

gesplitst, met elke een commandant  
 
Kleding. 

Indien de groep moet uitrukken bij gehele mobilisatie is de kleding als volgt: 
Commandant, band om de linker bovenarm (met G.C.) een witte band (1 cm breed) 

om de linker manchet: leden, band om de linker bovenarm. Er wordt geen overjas 
gedragen.  
 

Organisatie.  
Iedere ploeg beschikt over een ordonnans, die zorgvuldig gekozen moet worden en 

geen ploeglid is. De ploegleden kunnen eventueel voor ordonnansdiensten gebruikt 
worden. De inrichting van de ploeg moet zo zijn, dat de leden binnen twee uur na het 
mobilisatiesein zijn verzameld.  

 
Administratie.  

Groepslijsten, waarvan model wordt verstrekt, worden volgens onderstaande 
aanwijzingen door de G.C. ingevuld.  
1. duidelijk met inkt en blokletters.  

2. echte namen en adressen.  
3. leeftijd wordt vermeld naar de toestand op den dag van toetreding (20, 21 jr enz.).  

4. militaire rangen en wapens (bv. sergeant infanterie).  
5. uitrusting wordt vermeld met een kruisje in de daarvoor bestemde kolom.  
6. de bewapening wordt vermeld zoals deze in feite is. Dus b.v. achter G.C.: revolver 

met 100 patronen.  
7. de voertuigen worden vermeld, zoals de toestand in feite is. Dus b.v. fiets, motor, 

handkar, enz.  
8. In de kolom opmerkingen worden vermeld de kundigheden van de commandant en 

de leden, b.v. chauffeur, monteur enz. 
 
Commandant staat als eerste vermeld en hij bepaalt de verdere volgorde der 

vermelding.  
 

Het mobilisatie-sein wordt nader bekend gemaakt.  
 
Verdere aanwijzingen. De G.C. zorgt dat hij de volgorde van zijn leden, zoals op de 

lijst vermeld, kent en elk lid zijn eigen nummer in de toekomst zal met letters en 
nummers worden gewerkt. De Commandant zorgt zelf voor zijn ordonnans. Op de 

achterzijde van de lijst worden dezelfde gegevens vermeld betreffende de ordonnans, 
als van de commandant en de leden op de voorzijde zijn meld. De lijsten worden 
binnen één dag ingevuld en terugbezorgd. Verder benodigde lijsten worden op 

aanvraag verstrekt. Tot het mobilisatie-sein wordt niet in het openbaar opgetreden. 
w.g.  

W.V. 
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Zelfs de tegenpartij had haar instructies, om te voorkomen dat moedwil of toeval 

zouden beslissen. 
Direct bij de organisatie, was een doorschrijfsysteem in code ingericht, waarin alle 

verdachte elementen, eventueel met uitgebreid aantekeningen stonden genoteerd.  
Even voor de bevrijding werden volgende formulieren opgesteld: 

 
Partizanen Actie Nederland.  
District ........ No.....  

Staf.  
 

Lijst van onderzoek.  
Beschuldigde.  
 

Naam:   Voornamen:  
Geboren:       te:    Persoonsbewijs No. :  

Woonplaats:     Adres:  
Al dan niet voortvluchtig Ja/Neen,   Waarheen?  
Eventuele inlichtingen hierover: 

 
Beschuldigd van:  

Datum wanneer feiten van overtreding plaats vonden:  
Waar deze feiten plaats vonden: 
 

Getuigen: 
1. Naam:   Voornamen:  

Woonplaats:   Adres:  
Handtekeningen. 
 

2. Naam:      Voornamen: 
Woonplaats:   Adres:  

Handtekeningen. 
 
3. Naam:    Voornamen: 

Woonplaats:   Adres:  
Handtekening. 

 
Opgenomen te       den:       1944 

 
Handtekening opnemer: 
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Brief van Frits 

 
Dat het menens was, bewijst het rapport waarin D.C. Frits even ridderlijk als ruiterlijk 

zijn hart lucht, zonder verder te reiken, dan zijn arm lang is.  
 

Rayoncommandanten  13-9-1944  
 
Tot mijn spijt verloopt niet alles in de P.A.N. zoals het behoort te gaan. Daarom dit 

woord tot de R.Cdt-en.  
 

1. De discipline laat hier en daar te wensen over, soms zelfs heel erg. Ik wil dat daar 
onmiddellijk verandering in komt. Reeds voor de vierde maal hebben wij ons H.K. 
(hoofdkwartier) moeten verleggen en wij zijn zelfs zover moeten gaan, dat ook 

R.Cdt.-en, die toch onze meest rechtstreekse medewerkers zijn, niet op het H.K. 
mogen komen. 

Na onze laatste vergadering hebben we besloten dat niemand behalve de R.Cdt-en op 
de hoogte is van het H.K , inclusief de koerier(ster)s. Reeds de volgende morgen 
waren ter plaatse enige personen die er absoluut niets te maken hadden. 

Daarom zijn er nu enkele koeriers op W.L, die de plaats van het H.K. kennen, langs 
die personen is het H.K. te bereiken. 

Ik ben niet van plan binnen twee dagen weer van H.K. te verhuizen en dit is de 
enigste methode.  
 

2. Er wordt niet voldoende hard gewerkt. Hoe dikwijls kwam het voor dat b.v. W. 26 
als een soort sociëteit beschouwd werd? Van nu af aan geeft iedereen die op een 

commandopost binnenkomt zijn boodschappen af, bespreekt wat er te bepraten valt 
en verdwijnt weer. Dit geldt voor iedereen. De R.Cdt.-en gelieven dit aan de koeriers 
ed. door te geven. Die niets te doen hebben moeten op eigen gelegenheid maar wat 

werk doen. 
 

3. Ook de orders en de instructies die gegeven worden, worden niet altijd even stipt 
opgevolgd. Ik wil hier niet op het verleden terugkomen: wat gebeurd is, is gebeurd, 
maar ik verlang van iedereen de meest stipte opvolging der bevelen. De P.A.N. is een 

militaire organisatie en blijft dit tot het ogenblik van liquidatie. Daarom moet overal 
de militaire geest heersen Hierbij volgen dan enige instructies:  

 
a. De R.Cdt-en gaan onmiddellijk over tot herstel van de discipline waar zulks nodig 

is. Alles loopt via de hiërarchieke weg van P.A.N.ers over G. Cdt- en naar R. Cdt.-en  
van deze helaas via koeriers naar het H.K. De situatie is nog dusdanig dat ik niet 
openlijk tegen ondisciplinaire houding kan optreden, doch zal trachten in 

voorkomende gevallen, maatregelen te nemen.  
 

b. Na 8 uur ‘s avonds komt niemand meer op straat, gezien dat twee van onze 
mannen door provocatie gesneuveld zijn. 
 

P.A.N. Frits D.C.  
 

Dat de leiding ad rem was, zegt dit rondschrijven. Ze had het geval stevig in de hand 
en hield het hoofd koel in de verwarrende drukte van de grenspassage door de 
geallieerden.  

 
Als bewijs: 
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15-9-1944  

 
H.H. Rayoncommandanten. 

 
Vanaf het ogenblik van ontvangst van dit schrijven moeten alle groepen in actie 

komen.  
Na de inleidende operaties van gisteren, die slechts door enkele groepen zijn  
uitgevoerd, moeten heden alle partizanen in actieven dienst komen. Ieder doet zijn 

plicht voor het vaderland die hij toegezegd heeft. 
Ik herhaal enkele mogelijkheden die er zijn. Kopspijkers, glasscherven, spijkerplanken 

op de weg. Denk niet te gauw dat er genoeg liggen, hoe meer hoe beter. 
Eventueel bomen over de weg laten vallen. Waar spoorlijnen zijn, indien mogelijk 
staven uitbreken. Zand in de oliepotten van de wagons moet op grote schaal worden 

toegepast. Waarschijnlijk bieden plaats en omstandigheden nog vele andere 
mogelijkheden voor verzetsacties die afhangen van de kundigheid en het inzicht van 

de G.Cdt.-en.  
Indien mogelijk komen de groepen in actie met eerst zich zoveel mogelijk zelf te 
bewapenen. Dit is b.v. mogelijk door het spannen van (vannacht) staaldraden, tegen 

motorordonnansen ed. Ontwapenen en alle sporen verwijderen.  
Ik reken op de stipte doorvoering van de orders. Met de grote snelheid die de 

geallieerde legers hebben, is spoed een van de hoofdzaken waaraan ieder moet 
denken. 
 

Vad.gr. (Vaderlandse groet) 
 

Frits.  
 
Every man his duty. 

Men kan deze, overigens historische proclamatie, tam noemen. Woordsportieve lezers 
zullen het euvel duiden, dat het tamtamklankbord buiten spel bleef. Het al hier 

overdadig zijn geweest, daar de vereiste gevoelens van binnenuit aanwezig werden 
verondersteld. Ook schrijver moest de kans weigeren effectief van leer te trekken in 
vuurwerkleuzen; Morituri te salutant, en zo! De operaties zouden immers geen 

operette worden en ze konden wel eens weinig tijd krijgen om veel te groeten of te 
sterven, daar een gemotoriseerde oorlog de lakens ging uitdelen. 

En wat nonchalant, want de tegenstanders waren eensgezind van plan, elkaar nu 
grondig op te ruimen. De bewoners hadden het maar te aanvaarden, dat zij tussen 

deze ultramoderne combinatietang beklemd raakten. De Partizanen waren het eigen 
volk. Zij vertegenwoordigden het vaderland, dat zij hier wilden handhaven, wel graag 
stevig, maar liefst ook gaaf. Voorlopig door de Duitsers dwars te zitten en de wegen 

van de geallieerden recht te maken, waarbij zij echter niet vergeten mochten dat 
intacte mensen eigendommen, straten, bruggen, sluizen en vaarten boven rampen en 

wraken te verkiezen zijn.  
Ook konden diverse bevrijdingsperikelen de beweging dermate overbelasten, dat de 
districtscommandant beter beroep kon doen op toewijding, kundigheid en inzicht dan 

op zang- en speeltalenten. Vaderlandse groeten, klinkt ook zeker zo grondig, volledig 
en duidelijk als uitheemse gevleugelde woorden en omvat de gehele bereidheid om 

volk en Vaderland te gedenken en zichzelf niet te vergeten. 
 
Zij ook, waren minstens vader, moeder of kind en wilden dat blijven. Wellicht werd 

daarom in deze oproep vermeden de gemoederen op zwepen, daar te voorzien was, 
dat men zonder assistentie, koelbloedig en vastberaden voor ook eigen welzijn zou 

moeten opkomen. Deze strijd was voor de P.A.N. minder keuze dan plicht, meer appel 
dan parade. 
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De lezer zal de schrijver na het volgende hoofdstuk bijvallen, dat zulke realiteiten niet 

tot kopie verlaagde, te minder daar bij monde van Z.K.H. Prins Bernhard het 
zelfgekozen devies van de P.A.N., officiële sanctie kreeg: Voorwaarts met God voor 

Koningin en Vaderland. De geallieerde Opperbevelhebber onderstreepte even zakelijk 
de goedgekozen, sobere woorden van de P.A.N. Commandant. Immers: a thing of 

duty is no toy for ever.  
 
In militaire kortheid vormt dit program een veelomvattende opdracht, niet alleen 

bemoeilijkt door ontoereikende middelen, maar ook door zekerheden van Duitse en 
onzekerheden van geallieerde zijde.  

Er viel alles te verwachten en niets te berekenen, zodat de P.A.N.-kat in eigen pakhuis 
de  handschoen ging afleggen, want ook de aanvaller was niet gekomen enkel om 
Nederland te bevrijden en te ontzien. 

De P.A.N. had niet jarenlang de landzaat geholpen en de bezetter gehinderd, om den 
bevrijder vrij spel te laten; noch te bevrijden. Brabant had niet over eeuwen 

achterstelling gezegevierd, om in bevrijding ten onder te gaan. Voor alle 
departementen vindt men in het volgende overzicht de P.A.N. vertegenwoordigd; 
positief en negatief geslaagd met lof van de jury, zowel Geallieerde als Duitse.  

De Nederlandse heeft nog geen uitspraak gedaan. 
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Soorten werkzaamheden 

 
Even veelvuldig als de uitvoerders. De P.A.N. was een bundeling uit alle 

verzetsgroepen: mannen en vrouwen, met de middenmoot, de grote onbekende, 
vooraan. Niet voor we samen slaag krijgen, kijken we dezelfde kant uit en komt  

Nederland op zijn breedst. Er zaten natuurlijk specialisten tussen; allen waren 
specialist in vrijheidszin en verzetsgeest. Het reglement vroeg het risico van de 
grootste opoffering en de grootste zwijgzaamheid. In beide is de dood de grootste 

afmetingen met deze maat is helaas herhaaldelijk gemeten. De gevaarvolle kansen 
waren niet gering getuige het arbeidsveld: overzee tot in Engeland; over de grens, in 

Duitsland en België en meer nabij tot Nijmegen, Deurne en Breda, met connecties 
door het hele land. Alle vervoermiddelen waren goed, alle papieren slecht; de P.A.N. 
leden waren zelf de gebruiksaanwijzing. Het motto: zo weinig mogelijk woorden bij 

zoveel mogelijk daden. Het recept: veel vuur van weinig brandstof. Daarom mocht de 
groene tafel met levende en levenloze attributen te gereder ontbreken.  

De bond werkte liefst met onzichtbare, maar des te voelbaarder verbindingen, die hoe 
ver werkzaam, steeds contact hielden met het hoofd. De topleiding beschikt over 
zoveel voeten en handen. 

De mond werd minder gewaardeerd en maar diensvolgens gebruikt. Begrijpelijk, waar  
vervalsing en sabotage, schering en inslag waren. 

 
Overal zaten ze tussen om de landzaten te helpen en de bezetters te hinderen in 
ongeduldige afwachting van de bevrijders. 

Maar reglementair beheerst, om onmenselijke weerwraak voor te blijven. 
De juistheid hiervan werd 3 september 1944 onderstreept door H.M. de Koningin;  

door het eerste bevel van Z.K.H. Prins Bernhard, door Hare Majesteit tot  
Opperbevelhebber van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten benoemd; en door 
de gelijktijdige boodschap van Generaal Eisenhower. 

 
Over Radio Oranje:  

 
H.M. de koningin 
 

Landgenoten: Gij weet dat het uur van de bevrijding voor de deur staat. Onze land- 
zee- en luchtmacht heeft zich schouder aan schouder geplaatst met onze bond-

genoten. Zoals mij bekend is. staan de binnenlandse strijders met ongeduld het 
ogenblik af te wachten, waarop zij daadwerkelijk aan de strijd zullen gaan deelnemen. 

Ik kan U mededelen, dat ik Z.K.H. Prins Bernhard heb benoemd tot Opperbevelhebber 
der Nederlandse Strijdkrachten onder leiding van Generaal Eisenhower. Prins 
Bernhard neemt op het openblik de leiding van het gewapend verzet in Nederland op 

zich. 
 

Z.K.H. Prins Bernhard 
 
Landgenoten: Vanavond spreek ik in het bijzonder tot de leden van het ondergrondse 

verzet. Vier jaar hebt gij klaar gestaan. Offers hebt gij gebracht en dagelijks Uw leven 
ingezet. Velen zijn gevallen of zuchten nog in de concentratiekampen. Ik breng hen 

allen een eerbiedige hulde; Namens Koningin en Vaderland dank ik u allen voor 
hetgeen gij gedaan hebt. Ik ben trots op Uw prestaties.  
Vandaag valt mij de grote eer te beurt het bevel op mij te nemen van alle 

ondergrondse strijders, die nu als bovengrondse strijders erkend zijn. De gelegenheid 
is aangebroken waarop gij actief zult kunnen deelnemen aan de bevrijding van ons 

Vaderland! Maakt armbanden gereed, waarvan gij de kleur zelf moogt bepalen maar 
waarop in elk geval met duidelijke letters het woord "Oranje" moet staan. Gij moogt 
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die echter niet gebruiken zonder mijn bevel. Thans geef ik mijn eerste bevel: 

Onthoudt U onder alle omstandigheden van alle afzonderlijke acties. Gij moet U 
houden aan de instructies van Uw leiders, die hun orders van mij ontvangen. Zeer 

binnenkort hoort meer. En nu voorwaarts met God voor Koningin en Vaderland. 
 

Generaal Eisenhouwer 
 
1. Probeer niet tot een algemene opstand te komen. 

2. Volg nauwkeurig de bevelen van uw leiders op. Tracht met alle bedekte middelen 
de vijand zijn vervoersysteem te ontwrichten. Zorg de vijandelijke spoor- en 

waterwegen, hem voor zijn vervoer in gebruik, in de war te sturen.  
3. Ga voort met de administratie van de vijand en zijn handlangers, te 
desorganiseren.  

4. Verleen alle mogelijke hulp aan de leden van de verzetsbeweging. Verberg hen en 
helpt hen zo nodig ontsnappen en geef hun, als gij het hebt, kleding en voedsel.  

 
 
De voornoemde werkzaamheden bestonden uit: 

 
1. HULP AAN DE L.O. EN ANDERE GROEPEN.                                                              

De eigen centrale beschikte over zulke fantastische vervalsingen dat geen mens wist 
of stempels en formulieren nog vals waren, zodat ooit echte uit de circulatie werden 
genomen. Maar de persoonsbewijzen, Z.kaarten, identiteitspapieren en formulieren, 

stroomden in alle richtingen naar de onderduikers. Bonkaarten met tienduizenden 
gekraakt, gingen langs de kortst mogelijke weg van Bladel naar Eindhoven; over 

Oirschot, Boxtel,Helmond, Geldrop en Nuenen enz. 
 
2. OVERVALLEN EN AANSLAGEN. 

De P.A.N. zat er niet hard mee tussen als ook ver weg wat te beredderen viel. Tot 
onder de muren van Breda en Nijmegen traden zij op. De organisators hielden een 

wakend oog op alle aangelegenheden die hunne bevoegdheid niet aangingen; en die 
zij zo vaak en zo degelijk mogelijk met een bezoek vereerden. Gemeentehuizen, 
distributiekantoren, radio-opslagplaatsen, Weermachts-strobergplaatsen, 

hoogspanningsmasten, waren welkome kansen voor averechts hulpbetoon, tevens 
geëigende trainingsobjecten. Onnodig te vermelden, dat niet alle ondernemingen 

slaagden, al omvatte een geallieerde order, half Brabant in één nacht, noch dat niet 
alle deelnemers terugkeerden.  

 
3. SPOORWEGSABOTAGE. 
Van Eindhoven uit werden alle verbindingen, de hartaders van het Duitse verkeer, 

onder handen genomen. De springstof werd welwillend uit een wagen die voor de 
Duitsers diende te rijden, overgenomen, om te gewillige rails tot rede te brengen. 

Men liet met N.S. hulp ook even een trein onderduiken. 
 
4. WEGSABOTAGE. 

De terugtrekkende Duitse troepen, werd het rijdend leven zuur gemaakt door speciaal 
vervaardigde z.g. S-spijkers, die met glasscherven en andere spijkers het wegdek niet 

veel beter maakten, maar nooit zo slecht, dat het meer dan toevallig leek. Vooral in 
het donker waren dwarse staaldraden sterke anti-tempo obstructies.  
 

5. VERKENNINGEN. 
Door gespecialiseerde verkenners met betrouwbare padvinders met militaire ervaring 

werden opstellingen en versterkingen geobserveerd en in kaart gebracht. Koeriers 
brachten de waardevolle, maar gevaarlijke gegevens naar de geallieerden.  
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6. TELEFOONSABOTAGE, 

Het gehele telefoonnet was in kabelkaart gebracht: het R.V.V hielp de gegevens 
completeren. Eindhoven kon wat de Duitse betrof tot een dood vak herleid worden. 

Eerst met prikkers, later met schop, zaag en bijl werd dit ten uitvoer gebracht tot 
Een Duitse post een geallieerde officier aan de lijn kreeg, die in het Duits de leiding 

kon overnemen. 

 

7. GEVECHTSHANDELINGEN. 
Het eerste doel was, behoud van strategisch belangrijke punten waarvoor men 

wapens trachtte te bemachtigen. Het tweede doel effectieve bestrijding van 
aftrekkende of plunderende vijandelijke groepen, en het zuiveren van verzetsnesten. 

Men ontzag zich niet den vijand tegemoet te treden zoals bij Hoogeloon, Leende en 
Wintelre waar een formele veldslag werd gewonnen.  
 

8. ARRESTATIES. 
Bij de aanstaande en voltrokken bevrijding werden schadelijke en verdachte 

elementen in bewaring genomen, ook om hen te onttrekken aan ondoordachte 
reacties der bevolking, die daartoe helaas was opgezweept onder het motto 
"Bijltjesdag". Deze arrestaties, waarbij in de heersende verwarring misgrepen niet 

konden uitblijven, hebben erger doen voorkomen, en verhoed dat onherstelbare 
uitbarstingen der volkswoede optraden. 

 
9. AIRBORN-TROEPEN. 
Brabant is rijker aan afrasteringen dan gliders lief is, zodat luchtreizigers soms 

onzacht en op niet bedoelde plaatsen te land kwamen; de P.A.N. hinderde de Duitsers 
en hielp de geallieerden; verzorgde en verpleegde getroffenen.  

 
10. GIDSENDIENSTEN. 
De binnenstuivende vreemden hadden allereerst betrouwbare wegwijzers nodig; in de 

voorhoede, maar vooral bij zijwaartse en verschuivende acties. 
De P.A.N. leverde er bij dozijnen.  

 
11. HULP AAN PILOTEN 
Gevallen vliegers werden verborgen, verzorgd en doorgegeven. Vooral naar België. Dit 

werk was uiterst moeilijk en gevaarlijk en is ook betaald met het leven van meerdere 
leden en helpers. 

 
12. HULP AAN BURGERIJ.  
Ook zonder bombardement was er genoeg te regelen en te ontzien; 

daarnaast was de P.A.N. praktisch de enige betrouwbare politiemacht, die verwarring, 
plundering en mishandeling kon voorkomen. Evacués moesten geplaatst en verzorgd 

worden.  
 

13. VERZAMELING VAN ACHTERGEBLEVEN OORLOGSMATERIAAL. 
Tot eigen gebruik, tot openbare veiligheid en ter inlevering. Het grote nut hiervan 
wordt wel tragisch bewezen door menig ongeluk, nog lang nadien, met ooit dodelijke 

afloop.  
 

14. KRIJGSGEVANGENTRANSPORT. 
Naar Leopoldsburg on Brussel. Meerdere malen werd ons door geallieerde Officieren 
verzocht krijgsgevangenen naar kampen in België te brengen p.a. Leopoldsburg en 

Brussel. 
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Deze werkzaamheden strekten zich uit over twee perioden, gescheiden door Dolle 

Dinsdag, die wel een periode op zich vormde, twee weken voor de bevrijding. Ook en 
vooral voor de P.A.N.  

Inderdaad dol, want toen reeds explodeerde het jarenlang getergde en opgekropte 
vrijheidsverlangen; volledig en ongeremd. Men nam weer bezit van de straat, van het 

vaderland, nu de gehate bezetter, die zelfs de heiligheid der woning niet eerbiedigde, 
werd uitgeworpen. De spontane schooljeugd bediende zich bij de bevrijding met één 
dag praktijk, vlotter van de Engelse taal, vooral ten opzichte van chocola en sigaret,  

dan een gymnasiast na zes jaar. Wel een ontnuchtering, toen op de bevrijdingsavond 
van Eindhoven een Duitse aanval uit de noordzijde werd aangezegd en de straten 

moesten worden ontdaan van vrijheidsuitingen. De tankaanval liep vast bij een brug 
in het binnenland en het werd een bombardement boven een weerloze stad, 
volgepropt met Geallieerde eenheden, zonder luchtafweer. Dat 's nachts een Engels 

eskader niet de laatste hand aan het vernielingswerk legde, was meer geluk dan 
wijsheid. Er was genoeg ellende, verbijstering, vernieling en rouw. Waar de bevrijding 

was een feit geworden. Al dreigden nok geruimen tijd noordwaarts Duitse 
vuurronden; verlossing en vreugde overheersten. Niet alsof de spontane Brabander al 
niet eerder een uitlaat had geriskeerd. Bij tij en ontij. alle feestelijkheden waren 

verkapte nationaliteitsuitingen vol oranje, rood-wit en blauw. Een Philips-
aangelegenheid bracht tienduizenden op straat in een fantastische optocht; zo 

onschuldig bulkend van de vaderlandse kleuren, dat de onthutste leergrage 
krijgslieden naar de wapens strekten. 
De oorlog moest buiten hun weten geëindigd zijn. Voor zij tot bezinning kwamen, 

waren de afmetingen van het geval hun boven het hoofd gegroeid. Geen wonder dat 
het ging bruisen en woelen toen met de aanleiding ook de geestdrift moest worden 

opgeborgen en men het weer stellen moest met hartstochten van haat en hoop.  
 
Eindelijk de Invasie! De vurige voor, geploegd door Frankrijk en België, tot het Albert 

kanaal, dat nu de Duitsers evenveel dienst bewees, als eertijds ondienst.  
Daar de snuivende tanks zich opstapelden nam de bezitter de benen en wat van zijn 

gading was, om van de vlucht nog zoiets als krijgsbedrijf te maken.  
Al wat poten en wielen vertoonde, moest in het tuig. 
Handen en voeten werden gerequireerd voor graafwerk. 

De P.A.N. spitste de oren. Telefoon, spoorlijnen, wegen en bedreigde gebouwen, 
vooral van voorziening in stroom, gas en water, kregen de bijzondere aandacht; maar 

men vergat zich geen ogenblik, hoe soms de vingers jeukten in gelegenheidskansen, 
bij de tegenstelling tussen desolate desperado’s en hun brutaliteit, die gelukkig daalde  

naarmate het aantal steeg en het tempo vertraagde. 
Tenslotte kwam er ook een eind aan de voorraad groentekarren, ezelsgespannen, 
handwagens, fietsen, glijers, kruiwagens en speel-vehikels. 

 

De P.A.N. stond gereed om toe te slaan, maar geen ogenblik te vroeg. Orders uit 
Londen en uit het geallieerde hoofdkwartier bleven dit herhalen. Het ontbrak trouwens 

aan wapens. Toch en juist daardoor werd het een gespannen toestand en het werd 
aan regelrechte mierenhoop toen vooruitziende verduitste handhangers belangrijke 
posten verlieten.  

Daarbij wemelde het van spionnen en apart opererende vijandelijke groepen, die 
Engelse uniformen trachtten te bemachtigen en nog na geruime tijd een geallieerd 

bevel ter wereld brachten: dat militairen altijd met geweer moesten bewapend blijven. 
Onderduikers werden er ook niet rustiger en voorzichtiger op: noch minder hongerig. 
Pilotenhulp, sabotage, aanslagen, verkenning, gidserij, illegale lectuur, overleg met 

allerlei verzetsgroepen gaven hoofden voeten en handenvol werk. Nog heerste de 
bezetter. Niet alleen werden strategisch belangrijke punten versterkt, maar gebouwen 

van betekenis bleven bezet, ter vernieling bij de aftocht. Dat eiste tegenmaatregelen. 
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Terwijl echter de bezetter alle middelen ten dienste stonden, moest de inlander in 

stilte deugdzaam en toch deugdelijk, elke zet met tegenzet beantwoorden. Geen 
gemakkelijke taak, daar deze letterlijk verschilde als dag en nacht. Voor dit 

schaakspel beschikte de P.A.N. daarbij slechts over pionnen en nog onzichtbare.  
Des te ijveriger werden ze aangemaakt, waardoor er wel dubbel vervalste optraden. 

Tenslotte het toeval, dat nu pas opgeld ging doen. Waar, wanneer en hoe zouden, de 
troeven worden? De P.A.N. zou het voorlopig zonder de plaatjes moeten stellen. Het 
regende instructies, vragen, antwoorden, bijeenkomsten, verkenningen, rapporten en 

commando’s, hoe drukker hoe geheimer. 
De Duitsers begrepen er niet alles van, maar genoeg om overtuigd te geraken van 

een laatste opdracht, die onvermijdelijk moest overgaan in de eerste van hun 
tegenstanders. 
Zij waren een en ander hard beu en zagen daarom te noder, gelukkiger wapen- 

broeders noordwaarts tijgen. 
Het werd zaak, deze hete bodem bijtijds en ver achter zich te hebben. Zij hadden  

met spionage en arrestatie wel zoveel achterhaald, dat zij genoeg vermoedden, om in 
hun afmatting dit heetgebakerd volk uit de vingers te blijven. Zij konden zich geen 
edel tegenstander indenken en moordden nog bij overgave, zelfs als zij zich 

overgaven. Het gewest geleek inderdaad een ziedende krater, bereid zichzelf met zijn  
bedwingers op te ruimen. Om te beginnen werd de Duitse krijgstucht herzien en 

gingen velen huns weegs, niet alleen noordwaarts, maar ook zijwaarts, om zich in 
handen der invallers te spelen.  
Zij hebben nog veel moeite gegeven, als oorzaak van menig vals alarm. De besten 

bleven en hebben last en veroorzaakt, niet alleen door mogelijkheden, die het 
doorstoot systeem hun liet, door vernieling en verontrusting, maar ook door 

verbitterde weerstand. Niet allen geloofden in het einde, tenzij voorlopig. Niet allen 
die stand hielden, geloofden er niet in. Hun aanvoerders, vooral de ondergeschikte en 
de plaatselijke functionarissen gisten wel de stortvloed die moest losbreken uit de 

ophoping van aanvalsmateriaal bij Leopoldsburg. 
Scharen moedeloze en ordeloze vluchtelingen voorspelden weinig goeds. Dat de 

gruwelen van de afdeinzende overheersers niet verder om zich heen en grepen lag 
mede aan de begrijpelijke overtuiging, dat een ongehoord aanvalstempo elke 
schuldige en onschuldige zou achterhalen eer hij de verhoopte grote rivieren achter 

zich had. 
 

Belachelijk klein was het aantal georganiseerde inlanders, nog gezwegen van de 
onzekere bewapening, maar zij waren zeker van de toekomst; en van zich zelf.  

Want hunne bedoeling was wel drie - maar vooral tweeledig. Zeker wilden zij de 
bezetter hinderen en den bevrijder helpen, maar bovenal de gehele streek behoeden 
voor dreigende verwoesting en chaos. Even beslist als wij de Duitsers elke aanleiding 

tot ingrijpen onthielden, grepen zij in, bij wisseling van beheer. Zonder de P.A.N. was 
de bevrijding minder vlot verlopen en zeker vergezeld gegaan van betreurenswaardige 

uitvloeisels. 
Anders was het onbegonnen werk geweest om de feestroes los te houden van 
uitbarstingen van onvermijdelijke reacties van de jarenlang getergde, onderdrukte en 

opgezweepte bevolking. Dat er geen broederbloed vloeide, is alleen aan de P.A.N. te 
danken, die de feitelijke openbare macht vormde door samenhang, overwicht, 

uniformiteit van optreden en door haar bereidheid tot medewerking aan herstel van 
het plaatselijk burgerlijk bestuur. Het uniform zou haar eerste, hoewel niet grootste 
échec worden. De voorste grensoverschrijders schrokken ervan, want de P.A.B. 

(Partisan Action Belge) met bijna gelijkluidende naam, heette communistisch getint.  
 

De P.A.N. had het schrikken verleerd, wat te pas kwam tijdens en na het 
bombardement, getuige staaltjes van doodsverachting. Het is bekend dat het 
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geallieerde leger zijn beweeglijkheid en successen mede dankte aan een ver 

doorgevoerde onafhankelijkheid. In alles was voorzien, alles was berekend. Behalve 
het onvoorziene, onberekenbare toeval. Daardoor ontbrak de Sonse prikkeldraad op 

de geallieerde stafkaarten van de sleepvliegtuigen. Daarin zou de alomtegenwoordige 
P.A.N. voorzien. Het behoeft niet onbekend te blijven, dat zonder haar, de Sonse 

gliders-aanval vertraagd of mislukt was en de Airborns zouden zijn overgeleverd aan 
Duitse en Nederlandse gevoelens. 
De P.A.N. voorkwam dat uitwijkingen het lot deelden van eigen militairen, die in 1940 

een eenzame hongerdood stierven. 
Dit mag niet onbekend blijven, zolang men de gehele P.A.N., of leden, de daden der 

bevolking aanwrijft, die plunderend en hulpweigerend de Nederlandse koopmansaard 
demonstreerde, die tot een landsvloek zou uitgroeien in monsterachtige afmetingen, 
baantjesjagend, kliekmatig, protestloos en vergoeilijkt, ontzien en gesteund, terwijl de 

bovengronds geworden Illegaliteit verwaterde in bonzerij en over-organisatie.  
 

Al heeft deze oorlog ons niet erg bekeerd, gaf hij toch de kans om zo goed als  
vooraan te beginnen: ze is goed gebruikt voorbijgegaan. 
Voor de P.A.N. was het nog een geluk dat het bombardement haar een centrum van 

activiteit en daardoor van overwicht gat. 

 

In haar coördinatie raakten de groepen dermate verspreid en vermist dat slechts het 

beproefde P.A.N. administratie- en koerierssysteem ze kon volgen en ontwarren, ook 
al waren schuilnamen ooit bedrieglijk gelijkluidend; maar na Dolle Dinsdag kwamen 
bij de instructierapporten nog de onophoudelijke aanvragen om versterking, 

bewapening en orders. Speciaal het onderdeel krijgsgevangenen en arrestanten eiste 
overleg bij plaatselijke bevrijdingsacties, waarom men wijselijk de vogels even liet 

uitvliegen om hen niet centraal bereikbaar te maken. Het trof dat de Duitsers bij het 
bombardement de noordelijke toegang ontzien hadden, anders had de stad de 
overvloed van rollend materiaal niet tijdig kunnen spuien, en had de corridor naar 

Nijmegen een langwijlig  geval kunnen worden, zelfs al had de P.A.N. bruggen en 
wegen onder haar vleugelen genomen. Verkenningen en gidsendiensten bleken 

gevaarlijker toen ook de vijand op de wielen ging en de geallieerden meer op 
doortocht dan op zuivering aanlegden. De P.A.N. nam mede de flanken voor haar 
rekening en stortte zich overmoedig en ongewapend in de hachelijkste avonturen, 

waar zij de vijand voor terrein, eerst wapens moest ontnemen. Nog tussen tanks 
door, die met onberekenbare paardsprongen in bewoonde streken, een luguber 

schaakspel streden, waarbij menige brandende boerderij tevergeefs betoogde, 
ongeschikt te zijn voor de rol van kasteel. Getroffen gezinnen moesten worden 
ondergebracht en de P.A.N. improviseerde een verhuizingsdienst tussen puinhopen en 

onontplofte brisant- en splinterbommen; bemoeilijkt door opruimingswerk, vervoeren 
van doden en gewonden, voedselvoorziening en plundering. voor herhaalde 

zelfverhuizing had de P.A.N. daartoe routine en doortastendheid opgedaan. 
Leden waren permanent verhuizend of onbehuisd, daar de werkzaamheden der 

afdelingen kriskras dooreen liepen dankzij Grüne, S.D. en Landwacht.  
Zelfs in het eigen rayon beslisten vaak de omstandigheden; dag en nacht waren 
gelijk. Al bleef de verduistering gelden, er kwam toch meer verkeerslicht. 

Voeding en vooral nachtrust, waren tussentijdse of toekomstige aangelegenheden, 
meer dan weer, wind en nachtkwartier. 

Als geheime militaire organisatie werkte de P.A.N. overzichtelijk; strak in structuur, 
lenig in uitvoering. 
Rapporten over ontdekte of overgenomen benzine bleven binnenstromen, koeriers 

werden gedirigeerd, line-crossers passeerden het Albertkanaal om de geallieerden  
met goed gevolg de opstelling van een vooruit geschoven Duitse batterij te berichten; 

situatiekaarten werden gemaakt en bezorgd: artsen vroegen inlichtingen; een arts, 
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lid, verzorgde de eigen Rode Kruis dienst en werd uitgerust met verband stoffen en 

medicamenten: arrestantenlijsten werden bijgehouden zowel als aanvragen voor en 
na geboorten. Expertise voor handgranaten, zorg voor opgedoken Joden en niet het 

minst, evenwicht tussen de opgewonden bevolking of allerlei toevalligheden, konden 
verhinderen nog bewerken. Dat de tucht, via klachten en zelfs ontslagstreng 

gehandhaafd werd. Door niemand werd de P.A.N. gedwongen dit werk te doen; 
niemand kon haar beletten het goed te doen, noch haar dwingen of verhinderen haar 
fouten te erkennen. 

Van niemand had zij kunnen leren hoe het wel of niet moest; toen eerder. Zij 
riskeerde tot het einde de rechte lijn van de ondergrondse verzetsbeweging, die 

alleen, zonder eigen belang dan het algemene, het onrecht bleef weerstaan.  
Bij de eerste ontmoetingen deed het school-Engels het wat moeilijk tegenover Ieren 
en Amerikanen, niet het minst om het gewantrouwde uniform. 

 
Op last van de Prins werd de armband geel voorgeschreven met in Zwart: Oranje 

Zelfs dit kon niet voorkomen, dat bijna gelijktijdig de P.A.N. roemloos onderging door 
naijver, winst bejag en leugen. Op 24 september nadat buitenstaanders zich als leider 
hadden uitgegeven, werd de P.A.N. ongewapend naar de Philips-Schouwburg 

opgeroepen, om bij monde van Peter Zuid (van het Gewestelijk Sabotage Commando 
Zuid, G.S.C. 111) te vernemen, als de wil van de geallieerden en de wens van Z.K.H., 

dat de P.A.N. ontbonden was. Het Eindhovens gedeelte van de P.A.N. werd omgezet 
in eerste Compagnie Stoottroepen en Blauwe Jagers, en zou naar de grote rivieren en 
Frankrijk vertrekken. Maar nog weken nadien, dulden de geallieerden speciaal op de 

dorpen, geen hulp van verzetslieden zonder P.A.N. uniform met band, wit-rood: Een 
van de reorganisators werd met bekwame P.A.N.-spoed naar huis toe gezonden. In de 

dorpen is de actie uiteengevallen.  
 
Met deze stoot in de rug was de P.A.N. uitgeschakeld. De Illegaliteit kon verder 

onbevreesd en ongevreesd vergaderen. De P.A.N. was van de baan in alle 
betekenissen; waarvan dankbaar werd gebruik gemaakt blijkens benoemingen, 

eretekenen, Militair Gezag en Wederopbouw, met bekende en onbekende gevolgen. 
Het volk, de massa, de mindere man, de onbestudeerde, de samaritaan had 
afgedaan. Aan klachten over dit verloop is geen gevolg gegeven; openlijk protest 

bleef uit. Wie zou het interesseren?  
 

De stoottroepen gingen vol enthousiasme noordwaarts, onvoldoende uitgerust, 
verzorgd en geoefend. Als men latere keuring en opleiding vergelijkt, wordt het 

duidelijk wat van deze P.A.N. mensen gevraagd werd, terwijl tegen- en medestanders 
in ieder opzicht waren ingewijd in de methoden van deze snelle wrede oorlog.  
De  Blauwe Jagers ondergingen de voor de nieuwe tijd nodige vorming en opleiding in 

Frankrijk. De massavuist werd met instemming ook der weer vrije pers, vervangen 
door het elitehoofd; en ellenbogen, zodat de gulden, middenweg werd; al rolde hij op 

zijn kant zo vlot, dat het schone rak servies (?) er mee doorgedraaid werd. 
 
Opwaarts opkammen en neerwaarts afkammen betekent boter voor hoofden en 

galgen, zodat er voor de bodem weinig overschiet. Maar in de bodem zitten de 
wortels: de Nederlandse!  

 
Op 24 september 1944 eindigde  
de Partizanen-Actie-Nederland,  

voor God, Koningin en Vaderland. 
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Contacten met organisaties en instellingen 

 
Legio: 

Ieder die hard genoeg was om een stoot je te verdragen en voor te geven, was 
welkom. Het was een leger in onderscheiden wapens ingedeeld. Het front was 

nergens; de strijd overal. Meerdere P.A.N. leden waren medewerkers in volgende 
organisaties die met de P.A.N. al dan niet regelmatig samenwerkten. 
In de gebruikelijke afkortingen met daarachter de volledige benamingen: 

 
L.O. Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers  

G.D.N. ook wel I.D. Geheime dienst Nederland – Inlichtingendienst  
Stijkel Groep  
Groep André  

P.A.B. Partisanen Actie België  
Witte Brigade België  

Illegale Pers. Trouw, Christofoor, Vrij Nederland, Je Maintiendrai etc. 
Diverse K.P.S. Knok-ploegen  
G.S.C. 111 Gewestelijk Sabotage Commando Zuid  

Philipsbeurs L.O. Illegale arbeidsbeurs  
O.D. Orde Dienst  

R.V.V. Raad van Verzet  
F.C. Falsificatie Centrale  
P.T.T. Speciaal voor telefoon  

Luctor et Emergo en O.X.O., Inlichtingen Diensten 
Fonds voor bijzondere Noden der Bisschoppen  

Studentenorganisaties  
Distributiebureau’s   
Arbeidsbeurzen.  

Gemeente-Instanties  
Politie  

Douane-Instanties  
C.C.D. Centrale Controle Dienst 
Spoorwegen  

Drukkerijen  
 

Met de L.O. bestond het nauwste en veelvuldigste contact; ook met meerdere 
distributiekantoren; de verzending van illegale lectuur over de grens, was een bedrijf 

op zich, om gedeporteerden op de hoogte te houden en te bemoedigen, in ellende en 
ontbering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Gesneuvelden 

 
Te groot, maar betrekkelijk gering, gezien de omstandigheden was het aantal 

gesneuvelden. 
Zij deden hun plicht en hun woord gestand, zowel bij verkenningen en gevechten, als 

voor het executiepeloton. 
De laatste woorden der terechtgestelden blijven nog borg voor de gesneuvelden. 
Het was een smartelijke ervaring, zoveel open plaatsen te zien; een niet te vergoeden 

verlies voor de ontoereikend verzorgde weduwen, wezen, en gezinnen. 
Mogen God, Koningin en Vaderland, welke woorden op hunne stervende lippen lagen, 

Hen en de Hunnen gedenken in liefde, waardering en ontferming 
Zij hebben in goed vertrouwen, niet geweigerd moedig te leven, noch moedig te 
sterven, in de bloei der jaren. 

Gewassen in hun bloed. 
 

Hunne onvergetelijke namen behoren aan de Historie. 

 

 

 

 

 

 

          
Piet Haagen (Tom)       Roel Looij (Jan Knok) 

8-9-1921 Eindhoven       15-9-1919 Alkmaar        

19-8-1944 Kamp Vught       24-10-1944 Apollolaan Amsterdam 
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Fons van der Heijden       Simon van Hapert 

29-1-1896 Netersel        28-10-1887  Woensel 

20-9-1944 Netersel         13-1-1945 Sachenhausen    

 

               
Willem van Nunen      Ben Vlemminx  

15-11-1908 Valkenswaard     31-8-1924 Oirschot 

20-12-1944 Salzgitter     1-10-1944 Boxtel 
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Frank  Doucette     Henk Streefkerk 

12-2-1922 U.S.A     22-3-1919 Naarden 

19-9-1944 Someren     14-9-1944 Eindhoven 

 

 

                   
Gerrit den Braber     Ad Luijks 

11-12-1919 St. Philipsland    1-9-1918 Halsteren 

17-9-1944 Eindhoven    18-9-1944 Eindhoven 
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Piet van Riel      Theo van den Boogaard 

19-1-1908 Udenhout     13-2-1921 Den Bosch    

19-9-1944 Leende     17-9-1944 Eindhoven 

 

 

 

                
Harm Freericks     Willem Flipse 

20-10-1925      1-3-1924 

20-9-1944  Bladel     20-9-1944  Bladel    

  

 



53 

 

 
Frans Linders 

3-5-1918   Venlo 

12-9-1944 Eindhoven 
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Episoden 

 
Aan den lezer. 

 
Een tussenwoord ter inleiding van het hoofdstuk: Episoden. Uit de overvloed van 

rapporten en overzichten, moest een keuze worden gedaan, niet vooral om sensatie 
lectuur opzij of voorbij te streven, maar om een waarheids- en werkelijkheids-
getrouwe weergave te verzekeren van hetgeen de bevolking, autochtoon naast 

immigrant, in P.A.N.-verband bewerkte.  
Deze werkelijkheid was een beletsel voor doorgaande soortgelijke behandeling, van 

naar plaats, tijd en omstandigheden onderscheiden districts- en rayonsacties. Uit de 
organisatie opzet, kenmerk van het P.A.N. territoir, gegroeid uit zelfstandig 
opererende groepen, na voorzichtig rondtasten verenigd, volgde ook de consequentie 

tot gescheiden rapportage, met logisch bewijs van gelijkheid aan gevaren, kansen, 
middelen en strevingen. Deze vorm van samenstelling demonstreert objectief de 

persoonlijke bezieling, die niet afschoof op verhoudingen, richtlijnen en bevelen. 
Daarom moest voor dit boek worden afgezien van de romantische centrale helden 
figuur, en van een samenvattende opgang naar de eindclimax der bevrijding. Niet om 

lokale gevoeligheden te ontzien, maar om voor alles betrouwbaarheid te waarborgen. 
Wel eiste verzamelen, bundelen, vergelijken en navragen meer tijd, dan verwacht 

was. Gelukkig had de uitgave der verzetsdaden minder haast dan de uitvoering, maar 
vroeg minstens zo nauwkeurige voorbereiding. Om aan de consequenties tegemoet te 
komen, werden lokale verschillen en overeenkomstigheden voorzien van verbindende 

en verklarende commentaren, die voor de gemiddelde lezer, en afgestemd op ook 
Latere toestanden, altijd moesten ondergeschikt blijven aan de rapporten. Met 

begrenzing op tijd en plaats konden vooraf, ontstaan ontwikkeling en uitbreiding van 
de Partizanen Actie Nederland, met ups-and-downs niet worden vermeden.  
De strijd bleef onlosmakelijk verbonden met de jarenlange vroegere deelname in 

persoonlijk en gezamenlijk hulpbetoon, bij dreiging van deportatie, Joden-opsporing, 
onderduiking of achtervolging. Niet, alsof in het P.A.N. tijdperk de toegestoken 

helpende hand geheel opging in de toeslaande gebalde vuist. Juist in de offensieve 
verzetsperiode bleef het dubbele beginsel gelden: de landzaat helpen en de bezetter 
hinderen. In wezen werd de oorlogsfase de harde consequentie van het burgerverzet. 

Al beroemden de Duitsers zich op een alwetend spionagestelsel, hier brachten hunne 
netten, angels en lokmiddelen, hoogstens ver dachten aan de oppervlakte, die na 

vrijlating wel wat dieper moes ten duiken, maar toch elk requisitoir hadden ontzenuwd 
met een onaantastbaar dubbelbestaan. En wat meer zegt, nooit heeft hier, hechtenis, 

dreigement, of marteling een lek geslagen in de hechte samenhang van oprechte 
P.A.N. trouw aan de gemeenschappelijke zaak van leven en dood. 
Wie goed genoeg was voor het verzet, was dat evenzeer voor het verslag. Ofschoon 

zeker sabotagedaden, in diverse districten gelijksoortig uitvielen, verliepen 
voorbereiding en uitvoering onder wel zo verschillende omstandigheden, dat bij 

aandachtige lezing, onder blote vermelding, een berg van beslommeringen en 
gevaren kan schuilgaan. Hoe kleiner het kringterrein, hoe groter het risico en hoe 
moeilijker de actie. Mede daardoor ontstond het invalsysteem, waarbij vooral de 

centrale tarantel menige verwoede uitval deed, naar de afgelegenste gebieden. Een 
greep die niet altijd gelukte, zoals ook uitvoerig is vastgelegd, naast schijnbaar 

onbetekenende voorvallen of terloopse herhalingen. Met de bevrijding kwam een 
omgekeerde verhouding tussen activiteit en reportage. Het kan slechts de waarheid 
ten goede komen, dat de districten beurtelings de algemene vrijheidsvreugde 

verkondigen. Ware vrijmaking en volledige opleving mogen zich gereder 
weerspiegelen in weloverwogen stijging van herstel dan in opwindende climax van 

lectuur. De welwillende lezer gelieve ook voor het volgende hoofdstuk te bedenken, 
dat het voor de verzamelde originele bijdragen, geen roman gold, maar historie. Van 
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het volk, door het volk. Hier niet, voor het volk, zonder het volk. Het P.A.N. verzet 

was niet afgestemd op dit boek; dit P.A.N. boek wel op het verzet. Zoals het was. 
 

Episoden 
 

Dit werd geschreven tot eer noch tot schande.  
De P.A.N. heeft geen eer nodig.  
Nederland geen schande.  

De P.A N. was rechtstreeks noch zijdelings; middel van bestaan: slechts middel tot 
bestaan, van Nederland.  

Hoe veel of hoe weinig belangrijk men de P.A.N. ook acht. de Nederlandse regering in 
den vreemde, hield niet op, tot verzet aan te sporen en de Duitse stafkaarten stonden 
vooruitziende blauwe plekken: 

 
Aufgepasst, Partisane! 

 
Vijand ’s lof liegt niet. 
Voor weergave zoals het was, gelden met voorbehoud op lengte en herhaling, 

objectieve documenten meer dan subjectieve commentaren. Hier wordt uit bestaande 
geschriften geput. Niet alsof de gehele P.A.N. (en het waren er niet slechts 485 zoals 

het officiële rapport toen wist, maar minstens 1000) als maar memoires had zitten 
pennen. Vrees niet lieve lezer!  
Er heerste een zonneklaar gebleken papiernood.  

Slechts de noodzakelijkste sportberichten, opvoedendste feuilletons, toegewijdste  
kinderrubrieken, en de bevredigendste voorlichting, met moord- en scheve gezichten 

plaatjes konden genade vinden.  
De rest werd eerlijk per kruiwagen verdeeld.  
In het Nederlandse onderwijs was zo doelmatig geoordeeld, getuige de toegejuichte 

orde scheppende algemene spelling dat de mindere man degelijk met de handen vol 
werk en de mond vol tanden bleef zitten, zodat hij alles kon steunen behalve zich zelf.  

Het volk mag gerust aantreden bij acuut algemeen gevaar. En dat er, volop, in allerlei 
vormen, tot honger - angst - knies- en vertwijfelingsdood.  
Dan worden, zoals de pers constateerde, in toespraak en gezang, vrijheid, gelijkheid  

en broederschap afgekondigd plus naastenliefde, heldhaftigheid en offervaardigheid, 
na afloop opgeborgen, tot behoud van orde, wederopbouw en volksherstel.  

Die de oorlogen wonnen, verliezen van de vrede. De P.A.N. heeft er niets om gedaan 
of gelaten, de PA.N. was Nederland, het Nederlandse Volk zelf, dat vrij wild zijn, ook 

al word het ertoe aangespoord, zelfs met beloften. De wereld, ook in Nederland, blijkt 
moeilijk te verbeteren als men alleen bij zichzelf begint. 
Men kan er anders over denken. We leven in een vrij land, maar ook zo, volgens 

algemeen erkende gevolgtrekkingen. 
De lezer behoeft het niet met den schrijver eens te zijn, of andersom; noch met de 

P.A.N. Men moet trachten het eens te zijn over de waarheid en over de werkelijkheid.  
Meer dan éne maat, is géne. 

 

De PAN-ers hebben verder gezien, dan hun neus lang was en volgens hun  

proclamatie (zie achteraan) naast de latere werkelijkheid hebben wij een scherpe 
neus gehad, zoals blijken zal, nadat aan het woord zijn geweest met dag- en 

nachtrapporten. Sommige feiten verschijnen meervoudig door weergave volgens 
overzicht personen en plaatsen. Het kwam voor, dat een groep buiten haar rayon 
werkte of dat in dezelfde actie meerdere groepen beurtelings of gezamenlijk 

opereerden, ooit met onderbrekingen. Bijgevoegde situatiekaart geeft het terrein, met 
de activiteit. Achtereenvolgens worden behandeld, de districten De Kempen, Geldrop 

en Eindhoven, hoewel scherpe scheiding voor feit, plaats, tijd of persoon, vaak niet 
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door te voeren was. Niet alle schrijvers waren litterator, historicus, politicus of 

functionaris; geen was poseur, fantast of futilist. Het waren maar de besten van de 
goeden; mannen en vrouwen van de daad; ook lieden van te lande, waar tussen 

zware handarbeid, fiere saamhorige gilden, de oude gevoelens handhaafden; terwijl 
zij het schreven en sproken woord aan beteren overlieten. Hun waren godsdienst, 

vaderlandsliefde en optimisme voldoende. Zij gaven aan Nederland hun Brabantse 
toewijding, zonder voor Brabant Nederlandse toenadering te bedingen, wat volgens de 
pers goed gezien bleek.  

Al heeft de P.A.N. de doodgezwegen zuidelijke reputatie van 1918 gehandhaafd, hare 
leiders waren genoeg realist on zelf de verhoudingen te doorzien. Uit de rapporten 

blijkt dat de P.A.N. de september-artiesten, noch de meikevers had kunnen of 
behoeven te voorzien. 
 

In België bestond toen reeds de PA waarmede wij nauw contact onderhielden, doch 
wij vonden het beter een N. toe te voegen ter duidelijke onderscheiding. Toentertijd 

betekende het woord Partizaan ongeveer het zelfde als superheld, gezien het 
onnoemelijke werk wat door partizanen gedaan werd in Rusland, op de Balkan en in 
Frankrijk. Om in de bezettingstijd een uitgebreid gezelschap stom van verbazing te 

maken, was reeds voldoende te vertellen: dat men een Partizaan goed kende, of 
enkele van hen had zien opereren. De mannen zelf die deze naam droegen waren 

hierdoor veranderd van voorzichtig overwegend, illegaal werker in meer robuuste 
strijders. Zij rekenden meer met de mogelijkheid om in de strijd te sneuvelen, en 
werden driester in hun handelingen. 

Wij die deze veranderingen van dichtbij hebben doorleefd en gezien, zijn er nog 
steeds van overtuigd dat deze kordaatheid en grotere bruuskheid, geen nadeel is 

geweest voor het effectieve van het ondergrondse werk. 
Integendeel, wij zijn ervan overtuigd dat er overal gerust nog enkele schepjes bij 
gekund hadden, daar een behoorlijke dosis brutaliteit een frappante uitwerking op de 

Duitsers heeft gehad.  
Ook met betrekking tot de Duitsers was het kiezen van de naam P.A.N. goed gezien. 

Hiermee maakten we gebruik van de reputatie van onze "Grote Broers". Door de 
schrik die wij onder de Duitsers teweeg hadden gebracht namen met de naam ook het 
effect over, dat deze reeds op de tegenstander had. 

 
Hieraan danken we het feit, dat tegen de tijd der bevrijding de wegen van de Duitse 

terugtocht zoveel mogelijk buiten het Partizanengebied gekozen werden. Bovendien 
heeft het nog invloed gehad op het maken van krijgsgevangenen, die, wetende in een 

blauw-gearceerd gebied te zijn, zich sneller overgaven.  
Toch heeft de naam P.A.N. ook nadelig gewerkt. Feit was zoals men ons vertelde dat 
na de bevrijding alle gebouwen van de PA in België de rode vlag in top hadden. Wij 

moeten eerlijk bekennen dat wij tijdens de bezetting, geen vermoeden hadden van 
haar vermeende politieke inslag. Daarom wensen wij er met klem op te wijzen dat de 

P.A.N geen enkele politieke strekking had. In de P.A.N. werkten alle kerkelijke en 
politieke gezindten samen voor de goede zaak der bevrijding zoals in elke 
verzetsbeweging. Nooit is bij ons ook maar het geringste onderscheid gemaakt en 

daarom is het te betreurenswaardiger, dat onmiddellijk na de bevrijding, 
onruststokers van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om door middel van 

insinuaties en suggesties de goede naam der illegaliteit in discredit te brengen. 
Onnodig te zeggen dat deze pogingen kwamen van personen die er belang bij hadden 
de aandacht van zich af te wenden. Geluk hebben deze verdachtmakingen geen stand 

gehouden, doordat het overgrote deel van de bevolking beter wist en het werk van de 
P.A.N. te zeer waardeerde om door achterbaks gekonkel geaffecteerd te worden. 
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Door de grote activiteit van de leden en groepscommandanten werd het strategisch 

beeld steeds duidelijker. Langzaam maar zeker komen de stafkaarten, die we zelf 
maken, voller. Hoofdverkeerswegen, bruggen, viaducten en spoorwegovergangen 

worden nauwkeurig weergegeven, Militaire en sabotage-objecten hebben onze 
nauwgezette aandacht. Overzichtelijke schema's geven het aantal en de sterkte der 

groepen volledig weer. Met goed gevolg wordt het aanschaffen van sabotage-
middelen gestimuleerd. Wat de P.A.N. in deze tijd deed voor de inlichtingendienst 
d.w.z. het opsporen van militaire objecten, het in kaart brengen van 

verdedigingswerken, het doorgeven van troepen- en wapentransporten,  
zou een apart boek vereisen. Vooral ook omdat dit is een schijnbaar onbelangrijk 

bericht, aan de "overkant" zeer hoog gewaardeerd werd. Gebleken is, dat de 
doorgegeven berichten en inlichtingen veel hebben bijgedragen tot de kennis der 
geallieerden omtrent de toestand in bezet gebied. 

 
Leiders wisten te waarderen; ook de vrouw, als hulp, de man gelijk. 

De estafette-lijnen liepen goed en vlot. We moeten trouwens een speciaal woord van 
lof brengen aan de koerier(ster)s van de P.A.N. die werkelijk enorm veel en 
buitengewoon gevaarlijk werk met uiterste stiptheid, accuratesse, moed en energie 

hebben verzet. In de koeriersters der illegaliteit hebben wij de Nederlandse vrouw op 
haar best gezien. De toewijding en zorg die zij als gastvrouwen aan het werk der 

illegaliteit hebben besteed, heeft weer eens de adeldom der Nederlandse vrouw 
bewezen. 
 

Evenals voor onderschatting behoedden de P.A.N.-leden zich voor overschatting;  
cirkelgang kan lang worden, maar brengt niet ver. Het begon meestal bij A. die op 

een gezellig avondje bij B., "onder ons gezegd en gezwegen", had gehoord dat er 
ergens wapens moesten zitten. Bij navraag blijkt dan, dat B. het gehoord heeft van C. 
wonende te D., die het weer van E. uit P. had. Deze wist het zeker, want hij had het 

van zijn Oom G. te H. Onderzoek bij deze leidt naar zijn zoontje Jan en van die naar 
zijn vriendje Kees, die het van zijn vader had. Hier gekomen, kwam er dan wat meer 

helderheid want vader had het, gehoord van bakker M. en van de kruidenier N., welke 
laatste het zeker wist, want zijn broer O. ook kruidenier, en wel te P. beweerde stellig  
een der exemplaren in zijn hand gehad te hebben. Nu zijn we er dus dicht bij! Hij 

meende dat het kwam van de schaapherder uit E. die bovendien een 
sigarettenwinkeltje had en te R. moest wonen inde buurt van de S. hoeve. Zelfs deze 

schaapherder werd opgespoord, maar deze wist dat het betreffende exemplaar, een 
oud verroest en onbruikbaar ding was geweest van een bende wapens wist hij niets. 

Wel moest er volgens hardnekkige geruchten nog een revolver zitten in een van de 
omliggende dorpen en dan waarschijnlijk te T. omdat daar tien jaar geleden een 
meisje vermoord was. Misschien zou ook de oudste zoon U. van zijn broer V. nog wel 

iets weten, daar die getrouwd was met een juffrouw wier broer W. altijd een "zware 
jongen" was geweest en ook wel eens vastgezeten had. Niemand kan ons kwalijk 

nemen dat wij terugdeinsden voor een ontmoeting met X. vooral uit vrees voor het 
optreden van Y daar het oplossen van een vergelijking met twee onbekenden altijd 
nog te moeilijk is voor iemand die het niet verder gebracht heeft dan de gewone 

doctorsgraad in wis- en natuurkunde. Erger nog, frappanter zeker waren de gevallen 
van louter fantasie. In A. horen we van 22 mitrailleurs met bijbehorende munitie. We 

worden via B. en C. doorgestuurd naar D. om van daaruit weer naar A. Hier 
ontmoeten we de bron van het nieuws die eerlijk verklaart het alleen maar gezegd te 
hebben om interessant te zijn. Nota bene! Of ook de partizanenstrijd in de 

geschiedenis zal voortleven, zou van de geschiedenismakers moeten afhangen; we 
zullen er hier onverbloemd ons best voor doen. 
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Wederzijds hulpbetoon: 

 
Via een contact van Frank, krijgt de P.A.N. de beschikking over meerdere kilo’s 

"suiker" zoals dynamiet toen genoemd werd. Een plan wordt ontworpen om Eindhoven 
met één slag van elektriciteit te beroven. 

De P.A.N. zal de hoogspanningslijnen komende van Geertruidenberg en uit Limburg 
onder haar hoede nemen. De groep Heeze zal bij Maarheeze twee opeenvolgende 
masten doen vallen, terwijl de K.P. "S" en de groep Aalst elk een maat in de buurt van 

Acht zullen helpen. Deze actie slaagt gedeeltelijk, en daardoor werd de elektriciteit 
niet volledig uitgeschakeld, zodat de daders, die avond met de kaarsen klaar zaten, 

wel de knallen hoorden, doch rustig met elektrisch licht naar bed konden gaan. Een 
mast bij Acht was n.l. helemaal niet gevallen, maar bleef op een been balanceren. 
Heeze boekte volledig succes. 

 
Het begon er zoetjesaan mee door te kunnen en de samenzweerders mochten en 

moesten dus uitzien naar de behulpzame hand. Edoch: 
 
In het Hoofdkwartier heerst voortdurend een drukte, waarbij een mierenhoop een 

rustige dorpsstraat is. Veel hoofdbrekends heeft het gekost om een systeem te vinden 
waardoor zulk in het oog lopend in- en uitgaan voorkomen kon worden. Van alle 

rayons kwamen dagelijks rapporten binnen. Weldra waren dan ook twee verschillende 
kwartieren in gebruik. De organisatie diende via koerier(ster)s bereikbaar gehouden 
te worden, daar wij goed inzagen dat de eventuele sterke troef van de P.A.N., een 

massale actie over het gehele district zou zijn.  
Iemand heeft een revolver nodig, anderen weten niet hoe aan een overall te komen, 

met band. Zo gaat het de gehele dag door, waarbij een grote factor, "wapen-
droppings", voortdurend onze gedachte gaande houdt. Niets wordt ongedaan gelaten 
om vooral deze actie te doen slagen. Twee af werpterreinen liggen in het gebied van 

de P.A.N. Het afwerpterrein Ijsbrand ligt bij Netersel waar groepen van 
"S" de wacht betrokken hebben. De slagzin waarop wij wachten voor radio België, 's 

avonds half negen, is: "Zeggen is goed en doen is beter". 
Het andere afwerpterrein "Willem" genaamd is de Strabrechtse heide bij Heeze. Hier 
wacht men met een andere ploeg onder B. de G.  

Door dag en nacht aanwezig zijn op deze gebieden, zijn de beste krachten tijdelijk 
voor ander werk uitgeschakeld. Door het langt uitblijven van de beloofde wapens, die 

ook na het doorkomen van de slagzinnen nog niet afgeworpen worden, ontstaat een 
zenuwachtige en ietwat slopende spanning. 

Niets is de manschappen verteld, doch ieder voelt automatisch aan, dat met het 
verkrijgen van de wapens een algehele ommekeer zal komen in de soort van 
sabotage. Alle groepen hebben de sabotagedoop ondergaan, zijn uitgerust met de 

herkenningstekens van de P.A.N., en het is logisch dat na volledige bewapening meer 
in het openbaar optreden zal worden.  

Nu en dan wordt de spanning even verbroken door een kleine sabotagehandeling doch 
het steeds meer perfectioneren van de voorbereidingen en het voeren van inleidende 
acties, voeren de spanning steeds meer op. 

De wapenen en sabotage-middelen vanuit Engeland komen echter niet. 

 

Orders worden stipt uitgevoerd, al moest de P.A.N. overal tegelijk zijn.  

 
Op 3 september, 1944 krijgen we bezoek van Frank die orders van het geallieerde 
opperbevel medebrengt, om een twaalftal spoorlijnen in Noord-Brabant op te blazen. 

Daar de K.P.-ers van Frank te ver uit elkaar liggen en niet snel genoeg voor het 
beoogde doel in actie gebracht kunnen worden, klopt hij bij ons aan om het geval 

door de P.A.N. te laten opknappen. Om 10 uur 's morgens geven we Frank te kennen 
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dat het voor elkaar zal komen, om twaalf uur zijn de aangewezen groepen 

gewaarschuwd en om twee uur zwerven een kleine 50 P.A.N. mensen uit over Noord-
Brabant. Het P.A.N. gewest maakt behalve zijn eigen gebied dezelfde dag Breda, 's-

Hertogenbosch en Deurne onveilig, waar 's-avonds tussen negen en elf uur, tien van 
de twaalf geheel op eigen vindingrijkheid aangebrachte ladingen het spoorwegnet 

onderbreken. Terwijl dit proces gaande is, wordt de gehele P.A.N. gewaarschuwd, dat 
de volgende dag, Maandag 4 september (de dag voor Dolle Dinsdag) alle voorbereide 
sabotage ten uitvoer gelegd zal worden. 

 
De P.A.N. heeft zich inzake samenwerking niets te verwijten en verdiende andere 

opvolgers dan de september-artiesten. 
 
De geslaagde spoorweg-actie wordt onmiddellijk gevolgd door het in werking komen 

van de gehele P.A.N.-organisatie, waarvan op Dinsdag 3 september, Dolle Dinsdag, de 
gevolgen goed waarneembaar zijn. Op die dag vestigt zich ook de Gewestelijke 

Sabotage Commandant Zuid, met een staf van negen personen te Eindhoven.  
  
We onderhouden een nauw contact met hen voor eventuele acties. Hoewel er steeds 

gewaakt wordt op de afwerpterreinen Willem en Ijsbrand en ook de slagzinnen over 
radio België herhaalde malen zijn doorgekomen, blijven de vliegtuigen met de 

dringend noodzakelijke wapenen en explosieven uit. Met Dolle Dinsdag, waarop de 
Duitsers tot de ontdekking komen dat zij niet over zovele wegen kunnen terugtrekken 
als de kaarten wel aangeven en nog hele colonnes met lekker banden zien 

voorbijtrekken, heeft ook de ontruiming van het vliegveld plaats. 
 

De P.A.N. maakt hiervan dankbaar gebruik om tussen de mensen, die daar kolen, 
hout enz. wegslepen, beslag te leggen op achtergebleven munitie, zoals handgranaten 
en patronen, plus nog enkele karabijnen en revolvers. 

 
Doordat de Duitsers ook alle scholen en andere gebouwen in Strijp ontruimen gaan 

daar evenals op het vliegveld diverse eerzame burgers over tot het leeghalen van de 
betreffende panden, niet er op lettend, wiens eigendom dit was. Wapens en munitie 
werden door ons in beslag genomen. In verband met het plunderen waarschuwen wij 

onmiddellijk D., wiens taak het volgens onze mening was, de rust en goede gang van 
zaken te handhaven. 

Via de adjudant van het hoofd der O.D. vernemen wij echter dat de taak van deze 
organisatie pas na de bevrijding begint 

De P.A.N. die nergens voor staat grijpt dan in door leden in overall met band (onder 
de regenjas, die ter plaatse soms wordt uitgetrokken) erop af te zenden, waarna het 
grotendeels ophoudt.  

 
De baby had evengoed groeistuipjes. 

 
Heel Strijp is even vrij van Duitsers, terwijl de P.A.N. mensen in uniform rondlopen. 
Dit maakte een daar opererende Rayonscommandant wat overmoedig en hij stuurt 

zijn koerierster met de P.A.N. band goed zichtbaar om de arm naar het hoofdkwartier 
op de Wal, waarlangs lange colonnes Duitsers terugtrekken. We mogen niet verhalen 

even een benauwd ogenblik doorgemaakt te hebben, doch toen na een kwartier niets 
gebeurd was, waren we weer gerust. 
 

Het werd menens, en Nederland bevrijdde hier zich zelf maar. 
Zondag, de dag van het bombardement bij Son en het afwerpen van parachutisten! In 

Eindhoven is 's-avonds om zes uur iedereen binnen, maar de Rayoncommandant van 
de P.A.N.is opdracht gegeven de hoofdwegen van en naar Eindhoven zo goed als te 
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bezetten in samenwerking met de omliggende dorpen. ‘s Nachts komt van slapen 

niets, daar de telefoon (we beschikten sedert eind augustus steeds over geheime 
aansluitingen) onafgebroken in werking blijft. Een gevecht van een groep met de S.D. 

speelt zich dan nog af in het Villapark (Parklaan). Op maandagmorgen penetreren 
reeds enkele manschappen in uniform openlijk in het centrum, en om half tien trekt 

alles uit om te vechten waar te vechten valt.  
 
Er valt genoeg te vechten. Meerveldhoven en Zeelst: Geldropseweg; bij Genneper 

molen; schermutselingen in Tongelre. Ook Aalst heeft zwaar werk. Even krijgen we 
het nog benauwd als de parachutisten in Woensel dreigen opgehouden te worden. De 

P.A.N. is echter ook reeds daar, en enkele schoten maken de Duitsers duidelijk dat in 
de rug ook gevaar dreigt, waar op ze zich gedeeltelijk over even en de rest de benen 
neemt.  

 
Bij het P.N.E.M. gebouw werd het dezelfde dag nog even spannend, toen de Duitsers 

de P.A.N. leden die dit bezet hielden sommeerden eruit te komen; terwijl er nog 
gevechten plaats vonden in de omgeving van het station. Wanneer de bevrijding een 
feit geworden is wordt door 20% van de leden der P.A.N. opruiming gehouden onder 

landverraders; de rest van de P.A.N. wordt zo goed mogelijk verdeeld over de flanken 
van de, wat later zou heten corridor, waar ook de hevigste gevechten van de P.A.N. 

leden tegen Duitsers hebben plaats gehad. We noemen hiervan, Wintelre, Hoogeloon, 
Zeelst, Valkenswaard, Leenderhei, Leende, Heeze en Geldrop. Hier kon door de P.A.N. 
mensen zo hardnekkig en met goed gevolg tegen de Duitsers opgetreden worden 

omdat zes uren bevrijding en eigen doortastendheid de bewapening der manschappen 
hoog hadden opgevoerd  en vervoer van grote groepen per vrachtauto kon 

geschieden.  
 
De liquidatie van de P.A.N. is vrij onverwacht gekomen, en we kunnen niet anders 

zeggen, te wijten aan gekuip en minder fraaie houding van enkelen die de P.A.N. in 
een vrij ongunstig daglicht stelden, waardoor liquidatie zonder overleg met ons, zelfs 

zonder behoorlijke voorkennis geschiedde.  
 
De liquidatie was ook gemakkelijk. De P.A.N. had altijd samenwerking gevraagd en 

gegeven en liep aldus zonder argwaan in de val; nog te vlotter daar op dat moment 
de leiders elders nodig waren. 

"Der Mohr kann gehen !"  
Het is misschien niet prettig te lezen, mogelijk nog minder prettig te schrijven: - zoals 

het was - 
Het was zo, dat de P.A.N. gehoorzaamde, al bleek, dat het wettig gezag onwettig was 
voorgelicht. 
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Het verzet in en rond Hoogeloon en Casteren 

  
Na het voorafgaand Algemene-Staf-overzicht (niet te verwarren met de plaatselijke 

Staf alleen) volgt het relaas van een andere Commandant, waar als in een reportage 
personen en feiten optreden met Hoogeloon als middelpunt waar de strijd het hevigst 

was en de geallieerden op de meeste adviezen van de P.A.N. ingingen, die wel niet 
allen met de hoogste diploma's van krijgsscholen in de zak lopen, maar evenmin 
gebukt gingen onder eretekenen.  

Daar stond tegenover dat zij Nederlanders waren, Brabanders, en het eerst 
geïnteresseerd bij de bevrijding. Zoals de gevolgen uitwezen, maakte Nederland geen 

verder gebruik van zulke zelfbevrijders.  
 
In de chaotische rommel rond Hoogeloon was de P.A.N. in haar element. 

 
Ze leken ontelbaar.  

Men oordele.  
Met een kleine variant kan men zeggen:  
Bescheidenheit ist eine Zier, kommt doch am letsten aus mit ihr. 

 
Om nu niet in herhaling te treden, wordt de geschiedenis van het verzet in de Kempen 

voornamelijk beschreven vanuit Hoogeloon, omdat bijna elke actie, die op de andere 
dorpen werd uitgevoerd ook daar is voorgevallen en ook omdat de gegevens 
Hoogeloon het meest uitgebreid en het beste bewaard zijn gebleven. 

 
Dat niet alle groepen evenveel presteerden, is niet altijd aan capaciteiten of goede wil 

van de verschillende groepen te wijten, maar hing dikwijls van de omstandigheden af. 
Zo werd in Netersel de commandant door de Duitsers vermoord, vanwege zijn 
ondergronds werk. Van tevoren had deze groep steeds prachtig werk verricht, maar 

Het is te begrijpen dat de activiteit daardoor een ernstige knak kreeg. In Reusel werd 
het huis van de commandant door een granaat getroffen; waarbij doden en gevonden 

te betreuren vielen. 
Ook hier kon moeilijk meer gewerkt worden, ook al omdat de verbinding met de 
centrale leiding is verbroken, juist toen ze het hardst nodig was. 

Lage Mierde werkte uitstekend en verschillende acties van deze groep worden dan ook 
in dit overzicht verwerkt.  

Maar juist enkele dagen voor de bevrijding, toen de inlichtingen van zo groot belang 
waren, moest de gehele groep onderduiken, en zich zoveel mogelijk verspreiden, 

omdat twee Duitse krijgsgevangenen door omstandigheden moesten worden 
vrijgelaten, waardoor de gehele groep in ernstig gevaar verkeerde.  
 

In tegenstelling met deze drie groepen, verkeerde de groep Hoogeloon-Casteren in 
uitzonderlijk gunstige omstandigheden, ook veel gunstiger dan de andere nog niet 

genoemde afdelingen. Want eerstens zat bij de groep Hoogeloon-Casteren de centrale 
leiding. De berichten uit Londen en van de Topleiding P.A.N. kwamen hier het eerst 
aan en het lag voor de hand dat bij verschillende acties de leden van die groep het 

eerst in aanmerking kwamen, om zo min mogelijk tijd verloren te laten gaan want het 
bevel tot een of andere actie kwam dikwijls pas op het allerlaatste ogenblik. 

Bovendien had deze groep verschillende leden, die voordat zij als lid van de P.A.N. 
optraden, reeds lid van de K.P. waren geweest, zodat zij veel ondervinding in het 
ondergrondse werk hadden. Dit alles dient hier vermeld te worden omdat men anders 

de indruk zou krijgen dat in niet alle groepen behoorlijk werk werd verricht. Aan het 
eind wordt daarom een schematisch overzicht gegeven van de werkzaamheden die 

elke groep afzonderlijk heeft verricht. Behalve succesvolle acties worden nu en dan 
ook op voorvallen ingegaan die minder goed zijn uitgevallen, maar die de 
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omstandigheden tekenen waaronder moest gewerkt worden, want juist de 

omstandigheden maakten dezelfde acties nu eens gemakkelijk uitvoerbaar on een 
volgende keer levensgevaarlijk. De commandant stelt zich zelf ook een overzicht: 

 
1. Het vervoer van bonkaarten en illegale blaadjes.  

2. Moeilijkheden bij het buit maken van Duitse wapens.  
3. Engelse wapenleveranties.  
4. Vertraging van Duitse orders: S. Spijkers strooien, Duits materiaal veroveren en 

telefoon-sabotage.  
5. Inbraak in distributiekantoor en gemeentehuis. 

6. De groep wordt overvallen door Duitse S.S. bij het stelen van wapens. 
7. Gevorderde radio's worden uit opslagplaats gestolen.  
8. Het opblazen van spoorlijnen. 

9. Het maken van krijgsgevangenen. 
10. Duitse voorraden in brand steken. 

11. Hoe Amerikanen uit neergeschoten vliegtuigen worden verborgen en door de linies 
worden gebracht.  
12. Het verzetswerk tot aan de bevrijding; het werk in de frontlijn en kort na de 

bevrijding.  
13. Kort overzicht van het werk der verschillende groepen afzonderlijk.  

 
De nodige bonkaarten vlogen de dieven niet als gebraden duiven in de mond. 

 

Illegale blaadjes 

 

Jan die op de M.T.S. in Eindhoven studeerde en daar dagelijks heen moest, bracht ook 
bijna iedere dag een pak illegale blaadjes of bonkaarten voor onderduikers mee. Soms 

ging ook Bert uit Casteren op stap, als er een flinke voorraad te halen was. De kortste 
weg van Hoogeloon en Casteren naar Eindhoven liep door de hel tussen Hoogeloon en 
Knegsel. Hier werden echter bijna dagelijks bommen afgeworpen, die de Duitse 

piloten bij een vlucht boven Engeland of boven de zee, niet kwijt hadden kunnen 
worden, en die hun landing op het vliegveld te Eindhoven zouden bemoeilijken. 

Wanneer deze vliegtuigen verwacht werden, werd de weg die door deze hei liep, 
afgesloten, want de menslievende Duitsers waren zeer bezorgd voor leven en welzijn 
der Nederlandse onderdanen. Daar deze werkzaamheden niet veel tijd in beslag 

namen konden de moffen de rest van de dag besteden aan het opkopen van eieren en 
andere artikelen, dat hun zakgeld nog op aanzienlijke wijze kon uitbreiden. Een bleef 

er echter altijd in zijn blokhut aanwezig om de daar verzamelde schatten te bewaken. 
De fietsers die door de hei moesten, mochten echter vrij passeren. Zeer verwonderd 
en geschrokken was Bert dan ook, toen hij op een avond tussen licht en donker, met 

een flink vaartje van Eindhoven kwamen met een scherp "Halt" werd aangehouden. 
In normale omstandigheden was de zaak niet zo penibel, maar enkele honderden 

illegale blaadjes en een flink stapeltje bonkaarten achter op de fiets maakten het 
geval heel wat ingewikkelder. Een klein pistooltje zat in zijn broekzak, maar hij had 

beide handen nog aan het stuur. 
"Wohin gehen Sie" vroeg de Duitser. "Naar huis" zei Bert, maar dit antwoord scheen 
de mof niet erg te bevredigen. 

"Woher kommen Sie" vroeg de Duitser. "Van Eindhoven" was het antwoord. Bert stak 
zijn ene hand in de zak om zijn zakdoek te voorschijn te halen. Het was warm en hij 

had flink gefietst. 
Onder vraag en antwoord veegde hij de druppels van het voorhoofd en stak toen de 
zakdoek vlug in de zak waarin het pistooltje was geborgen. 

Met een hand aan het stuur en de andere in de zal bleef Bert de ontwikkeling van de 
toestand af wachten. Deze mof scheen niet erg tevreden met de antwoorden en vroeg 
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nog maar eens waar hij naar toe moest en leunde onder dit bedrijf met zijn hand op 

het pakje achter op de fiets waarin de bonkaarten en krantjes verborgen waren. 
Nog een ogenblik en de mof zou vragen wat daar in zat en het pakje misschien willen 

openmaken en ....daarna zou er een mof minder zijn.  
Het kwam niet zo ver, want eindelijk klonk het strenge bevel "Abfahren"..... 

Gelukkig goed afgelopen, goed voor de nof, maar ook goed voor de gemeente waarin 
het moffen-lijk zou gevonden zijn, zeker waren er represailles gevolgd.  

 

Het was nog in de "Deutschland über alles" tijd en nog niet zo ver dat de moffen met 

kinderwagens en anti-klap in de richting van de Heimat trokken...... 
Op heterdaad betrapt forceerden gewetenloze, talentvolle improvisators de beslissing, 

ook als zij ongewapend waren, want nooit werd een P.A.N. huid hoger aangeslagen 
dan de land-buit. 
 

Lange tijd nadien, waarschijnlijk in augustus 1941 bracht Bert het er nog beter af. Met 
zijn race-karretje was hij op weg naar de drukker met een heel stel armbanden, 

waarop de letters K.P. en P.A.N. moesten gedrukt worden. Gevaar vanwege de 
armbanden was er niet, want niemand, zelfs geen mof, kon aan deze stukjes linnen 
zien, waarvoor ze ooit dienst zouden doen. Veel meer gevaar bestond er voor het 

"Fahrrad". Want het was luist in de tijd dat de Duitsers er een speciale sport van 
maakten deze dingen in te pikken. Bert was binnendoor gereden om de hoofdwegen 

te vermijden, maar moest tenslotte toch weer op de harde weg komen, om de plaats 
van bestemming te kunnen bereiken. Hij was juist de eerste huizen van het dorp 
gepasseerd toen hij plotseling in een s. bocht drie Duitsers bij een omgekeerde fiets 

zag staan, bezig een lek bandje te repareren. Terugkeren ging niet meer, hij had 
teveel vaart. Toen hij precies tegenover de moffen was, kregen ze hem in de gaten en 

riepen: "Hallt, Absteigen ..... " 
"Ik heb geen tijd, ik kom dadelijk wel terug," riep Bert tegen de moffen die hem met 
open mond stonden na te kijken, terwijl Bert op de grootste versnelling de tweede 

bocht nam. Voordat de moffen verder maatregelen konden nemen was hij uit het 
gezicht verdwenen, en hij kwam hijgend bij de drukker aan. Deze was terstond 

bereid, het gevraagde werk uit te voeren. Bert voerde zijn belofte aan de moffen, om 
terug te komen natuurlijk niet uit, maar deed zoals twintig eeuwen geleden de 
Driekoningen: hij keerde langs een andere weg naar huis terug. 

 
Het kon zo gek niet gaan en ze konden uit nog zo'n rare hoek opduiken, de P.A.N. had 

altijd iets ergers in voorraad. Niet voor niets had de Brabander de Nederlandse leiding 
doorstaan. Zij waakten of sliepen maar op elk gewenst of ongewenst uur van de dag 
of de nacht. 

 
Handgranaten 

 
Een week na die drukke dagen waren er weer andere troepen gekomen, en werd door 

ons een tocht ondernomen naar een opslagplaats van handgranaten, die in Hoogeloon 
ingekwartierde Duitsers in een schuur handden ondergebracht. Hoewel deze tocht 
geen resultaten opleverde, was het toch een goede oefening voor twee leden van 

onze groep die nog maar zelden waren mee geweest. 
’s Nachts om twaalf uur zouden we proberen een kistje handgranaten buit te maken. 

Omdat een enkel kistje bij de Duitsers hoogstwaarschijnlijk niet op zou vallen en 
omdat we represailles wilden vermijden.  
Er stond steeds een wacht bij de ingang, maar de Duitser die rond die tijd op post 

stond, zou door Piet, de bakker, een onzer jongens, reeds tevoren worden 
binnengehaald om mee een flesje wijn leeg te maken, dat vorige moffen hadden 

achtergelaten. Deze Piet was op zijn manier een genie; hoewel hij slechts de lagere 
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school had doorgemaakt kon hij alle vreemdelingen verstaan, zowel Russen als 

Duitsers en Engelsen. Al twee maanden had hij twee Russen in huis verborgen die hij 
in hun Kaukasisch brabbeltaaltje even goed verstond als in hun gebroken Duits, en 

het wonderlijke was, dat Piet ook aan hen in "gewoon" Nederlands alles kon duidelijk 
maken. Ook kon hij met iedereen direct vriendschap sluiten. Hij was dus de 

aangewezen man om de Duitse post op een glaasje te nodigen. Hij had flair over zich 
om dat zo in te kleden dat het geen argwaan wekte, en hij nam de proloog voor zijn 
rekening. Om half twaalf gingen we dan met vijf man op stap om dit karweitje op te 

knappen. De schildwacht zou achter zijn glaasje zitten. Voor we het huis uit gingen, 
even op de weg gekeken of er geen moffen te zien waren, het was immers sper tijd: 

dan vlug dwars de straat over het veld in. Nog vijf minuten lopen tot we bij de oude 
toren waren, waar enkele boerderijen rond lagen. Hier moesten we voorzichtig zijn, 
want er waren Duitsers ingekwartierd en een der boeren had een waakhond, die zich 

gauw liet horen. Over een graskant langs de weg konden we geruisloos passeren, 
door voorzichtig op de tenen voort te sluipen. Nu rechts afdraaien langs een heg en 

dan door een tuin met appelbomen. Tegen de heg bleven een 2e Piet en Bert achter. 
Zij moesten het vrachtje straks overnemen en langs deze kant uitkijken of er geen 
onraad naderde. Frans, Janus en Gerrit liepen voorzichtig verder tot op tachtig meter 

van de opslagplaats, waar Frans en Janus bleven liggen. Op handen en voeten kroop 
Gerrit geruisloos verder tot aan de gevel van het schuurtje. 

 
Er moest zeer voorzichtig gewerkt worden, want rondom stonden huizen, waar 
Duitsers ingekwartierd waren. Met de grootste voorzichtigheid keek G. om de hoek en 

zag tegelijk dat toch een Duitser bij de ingang op post stond. Hoewel er geen maan 
was en de figuur van de Duitser bij het sterrenlicht slechts vaag te zien was, trok 

Gerrit toch vlug zijn hoofd terug en sloop zo mogelijk nog een dertig meter terug naar 
links waar een heg was. Door een opening kwam hij aan de andere kant en kon zo, 
ongezien tot aan de weg naar voren kruipen, waar hij een duidelijk uitzicht had op de 

voorkant van de schuur. De mof stond onbeweeglijk en mompelde of neuriede zacht 
Een kwartier wachtte Gerrit, maar de mof ging niet weg en werd ook niet 

weggeroepen. Dat had trouwens reeds lange gebeurd moeten zijn. Na nog een 
kwartier, bleek wel dat er iets tussen was gekomen en Gerrit sloop behoedzaam terug 
naar de plaats waar Janus en Frans waren achtergebleven. Beiden lagen rustig te 

slapen en wisten eerst niet waar ze waren, toen Gerrit hen wakker schudde.  
Nadat Gerrit hen had duidelijk gemaakt dat er een Duitser op wacht stond, wilden ze 

deze eerst van kant maken maar Gerrit achtte dit te gevaarlijk, omdat er teveel 
Duitsers in de buurt waren, maar vooral omdat terwille van een kist handgranaten het 

dorp niet aan represailles mocht worden blootgesteld. Inwendig mopperend werd de 
terugtocht aanvaard. Ze kwamen bij Piet en Bert, die nog klaar wakker ongeduldig 
tussen de bladeren van de heg doorkeken, speurend naar onraad. Zij waren niet zo 

dikwijls op nachtelijke tochten geweest en wilden daarom eens hun uiterste best 
doen. Ook zij vonden het jammer dat de zaak mislukte, maar toch blij dat alles zonder 

ongelukken achter de rug was. Frans en Janus raakten zowat uit gemopperd en de 
humor kreeg weer de overhand. 
 

Wapendroppings 
 

Vol verwachting klopten de P.A.N. harten: de toegezegde wapenen! Brabant had ruig  
terrein genoeg en het is er 's nachts hier en daar nogal donker, ook voor 
geveltoeristen. Wie kaatst om de koek, moet ook de gard verwachten. Wat Engelse 

vliegtuigen moesten zien konden Duitse ook bemerken met alle gevolgen er van. 
Piet en Bert die nog nieuwelingen waren, mochten nu voortaan ook mee doen aan 

grotere acties voorlopig nog van tamelijk ongevaarlijke aard. n.l. mee op uitkijk staan 
bij de geallieerde wapenleveranties. Reeds in mei was door Sander en van Zoelen, 
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aan de hand van stafkaarten een terrein uitgekozen, tussen Netersel en Lage Mierde, 

in de hei bij "Dun" dat geschikt was om wapens uit te werpen. Het voordeel van dit 
terrein was, dat het tamelijk vlak en niet bebost was, en vooral dat er ver in de 

omtrek geen vaste Duitse posten lagen. 
Door de centrale te Eindhoven werd de ligging van het terrein doorgegeven naar 

Engeland waar het werd goedgekeurd. Tegelijk met de goedkeuring werd een slagzin 
doorgegeven, die het afgesproken teken was, dat we 's nachts op het terrein met 
onze seinlampen aanwezig moesten zijn. 

 
Te Hoogeloon werd in de kortste leren een ondergrondse opslagplaats voor wapens 

gebouwd. De hulp van een vertrouwd metselaar werd hiervoor ingeroepen. De grond 
werd uitgediept door leden van onze groep, de stenen waren reeds tevoren 
aangevoerd. Belangstellenden werden zoveel mogelijk geweerd. Slechts een enkele 

was bij verrassing doorgedrongen, maar vroeg zelf of we een gierkelder voor een 
varkenshok aan het bouwen waren. We konden geen betere uitvlucht gevonden 

hebben en zeiden natuurlijk direct, dat hij dat goed gezien had. 
De schuilkelder werd boven dicht gemaakt op een klein luikje na, 20 cm. beneden de 
oppervlakte. Als hier wat zand over werd gestrooid was aan niets te zien dat hier een 

geheime kelder was.  
 

Ondertussen hielden de groepen uit Bladel, Netersel, Lage Mierde en Hoogeloon, 
voortdurend enkele personen gereed om direct te kunnen vertrekken als de slagzin 
doorkwam. Alles leek heel eenvoudig, maar ging toch dikwijls met vers schillende 

moeilijkheden gepaard. Zo waren op ons "Hoofdkwartier" te Hoogeloon ook maar vier 
Duitsers ingekwartierd. Elke avond te kwart over zeven klommen een paar man van 

de groep langs de trap naar boven, waar in een geheim kamertje de radio stond 
opgesteld. De trap lag langs de kamer waar de Duitsers hun tijd doorbrachten, en na 
een dag of vijf waren wij van mening dat het de Duitsers wel wat verdacht moest 

voorkomen, wanneer we steeds op de zelf de tijd naar boven en na een half uur weer 
naar beneden gingen. Daarom zouden we volgende keer over het platte dak achter 

het huis naar boven klimmen. We waren juist met een laddertje bezig en wilden met 
z'n drieën naar binnen klauteren, toen ons twee moffen in het oog vielen, die heel 
gemoedereerd door het raam van onze buurman onze acrobatische toeren stonden af 

te kijken. We konden niet beter doen, dan met tweeën de dakgoot gaan schoon 
maken, terwijl er een naar binnen ging om de berichten af te luisteren. Het was weer 

niets die avond en de volgende dagen gingen we gewoon langs de trap bij de Duitsers 
naar boven, niet allen tegelijk. De eerste ging soms al een uur van te voren en nam 

dan wat werk mee, zodat hij boven toch iets te doen had. Eindelijk na vele dagen 
vergeefs luisteren kwam dan toch op een avond het bericht door. "Hier in deze 
uitzending zijn tien extra berichten opgenomen".  

Eerst kwam het nieuws van de fronten, dat we tamelijk onverschillig volgden, tot de 
omroeper met droge, maar duidelijke stem afroept: "Hier volgt het extra bericht no.1. 

Frits morgen jarig, groeten aan Sjaantje" Extra bericht no.2: "Beter een heel ei dan 
een halve dop". Extra bericht no.3. ..... Zo gaat het verder, in een orakeltaal, die we 
met intense spanning volgen, totdat eindelijk komt, extra bericht no.8: "Zeggen is 

goed, maar doen is beter." Extra bericht no.9: ...... 
 

’t Is voorbij voor het goed tot ons doordringt; de stoorzender hinderde zo; maar toch 
zijn we het er allen over eens dat het de goede slagzin was. 
Vliegensvlug gaat het naar beneden. We denken wel even aan de moffen in de kamer, 

maar een enkele keer met lawaai naar beneden, zal misschien niet opvallen als het 
zacht naar beneden gaan op de andere avonden. De fietsen worden voor de dag 

gehaald, haastig een regenjas er achterop en gauw een paar appels in de tas. Het 
gaat alles even vlug al hebben we ook tijd, want "het feest begint pas twee uur later," 
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kwam achter de slagzin, dat wil zeggen dat we pas om elf uur aanwezig moeten zijn. 

Normaal zou het zijn van 9 tot 3 uur, maar nu is het van elf tot vijf uur. Toch heeft die 
haast goede reden, want om acht uur is het spertijd en nu kunnen we nog net over de 

weg naar Janus rijden, die de accu-lampen heeft.  
 

Ook Frans moet nog gehaald worden, maar we komen hem reeds tegen; hij heeft de 
slagzin ook gehoord. Op het nippertje komen we nog in Casteren voor het acht uur 
slaat. Met vijf man komen we daar aan; in een groep van twee en drie, want een 

groep van vijf is misschien wat verdacht. Geen Duitsers tegengekomen, om te vragen 
wat we uitvoerden: de accu's zouden waarschijnlijk opgevallen zijn. In Casteren, bij 

Bert, waar Sander ook thuis is als onderduiker, worden alle voorschriften nog eens 
duidelijk uiteengezet en de functies verdeeld, wat eigenlijk niet meer nodig is, want 
we hebben alles reeds van tevoren gerepeteerd. Vlug rijden we dan weg. Voorop een 

voorrijder met enkel een brandend achterlichtje, de anderen zonder licht. Komt de 
voorrijder Duitsers tegen en stapt hij af, dan gaat het achterlicht vanzelf uit. Houden 

de Duitsers hem aan, dan kan hij gemakkelijk een smoesje verzinnen, omdat het nog 
maar amper half negen is. De moffen zullen dat wel slikken. De anderen zijn dan 
natuurlijk niet meer op de weg te zien. Alles gaat verder gesmeerd. We zijn reeds de 

laatste huizen van Netersel voorbij en dan is het gevaar van een ontmoeting met de 
moffen grotendeels verdwenen. Even moeten we toch afstappen omdat de seinlampen 

op de bagagedrager dreigen los te schieten. Ze worden opnieuw bevestigd en nu gaat 
het door de hei tot voorbij de grote vennen, waar het aangegeven terrein ligt.  
Een paar mannen uit Netersel en Lage-mierde zijn reeds present en omdat het nog 

geen elf uur is worden de fietsen tussen enkele vliegdennen verborgen. Dan gaan 
allen zich klaar maken. 

 
Te Netersel wordt door F. v.d. H. (Fons van der Heijden) een kar met paard gereed 
gehouden waarop de wapens zullen vervoerd worden: achter Netersel om door de 

heide en zo naar de geheime schuilplaats in Hoogeloon. Dat is werk voor straks en 
ieder weet al wat hij dan te doen heeft. Nu worden allen de hei opgestuurd; twee aan 

twee worden de posten uitgezet in de vorm van een "L". Iedere post heeft een accu-
lamp. Omdat er een stevige en zeer koude wind staat, kruipt ieder zo dicht mogelijk 
tegen de grond: weggedoken in de lage hei en liefst nog in een klein kuiltje is het wel 

om uit te houden; de scherpe wind gaat er over heen. De man met de lamp gaat bij 
het naderen van een vliegtuig op de rug liggen, met de lamp op de borst naar boven 

gericht. Een eind verderop staat een seinlamp, die het teken geeft wanneer de lampen 
aan moeten. In de verte klinkt herhaaldelijk het gebrom van vliegtuigen, maar ze 

blijven veel te veraf. Waarschijnlijk Duitsers, die op het vliegveld bij Eindhoven 
opstijgen of komen landen. 
 

Eindelijk rond half een, komt er een toestel recht in onze richting; steeds sterker 
wordt het geluid en ongeduldig kijken we reeds naar de seinlamp, die dan ook na 

korte tijd aanflitst. We weten nu dat alle lampen van de uitgezette "L" aan zijn.  
Wat we echter zelf niet kunnen zien, daar de lichtstraal alleen vanuit de lucht 
zichtbaar is en niet zijdelings uitstraalt. Het vliegtuig blijkt niet recht over ons heen te 

zullen vliegen, maar een paar honderd meter in de richting van de Dunse bossen. We 
draaien onze lampen iets in die richting, zodat de lichtstraal toch zeker goed te zien 

is, maar het vliegtuig vliegt rustig verder. Wel, iets ongerust dat het een Duitser was 
draaien we vlug de lichten uit, terwijl het gebrom van het toestel langzaam in de verte 
wegsterft. Om twee uur komt er een nieuw toestel nu veel hoger: Sommige menen nu 

duidelijk aan het geluid te horen dat het een Engels vliegtuig is, maar allen zijn het 
daar niet over eens. In elk geval worden de lichten weer op tijd aangemaakt en in de 

richting van het toestel gehouden; het vliegt hoog over ons heen, maar toch menen 
we aan het geluid te horen dat het iets van richting verandert, en werkelijk even later 
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komt het met een boog terug, want het geluid wordt aanmerkelijk sterker. Als het nu 

maar geen mof is, die een paar granaten op die verdachte beweging laat vallen. Iets 
ongerust zijn we wel. Maar als het 't door ons verwachte vliegtuig is, dan moeten de 

lampen toch weer aan. De stralen schieten dan ook weer de lucht in, in de richting 
van het aanzwellende geluid. Lager dan eerst vliegt het toestel over ons heen en 

verdwijnt weer in zuidelijke richting, terwijl het een seinlamp aan en uitdeed. Vol 
spanning hadden we allen uitgekeken of er geen parachute omlaag kwam, maar 
niemand had iets gezien. 

Vlak in de buurt was zeker niets gevallen, want bij  het zwakke sterrenlicht moest dat 
binnen een honderd meter van de uitgezette "L" toch nog altijd te zien zijn. Van alle 

uitgezette dubbelposten ging een man in het rond zoeken, of er niet verderop een 
pakket wapens was neergekomen. Het werd echter vijf uur en nog steeds was er niets 
gevonden en ook waren er geen nieuwe vliegtuigen meer verschenen. 

 
De seinlampen werden op de bagagedragers gebonden in de regenjassen, en nog 

huiverend van de kou, begon de terugtocht, wel enigszins moedeloos, maar het 
gebeurde zo dikwijls dat goed opgezette plannen mislukten of niet door konden gaan, 
dat we ook wel over deze tegenvaller heen zouden komen.  

’s Morgens hebben Sander en Wim nog gezocht bij daglicht maar ze konden ook niets 
gevonden krijgen. 

’s Avonds kwart over zeven al weer naar de slagzin geluisterd. Een week later kwam  
reeds de tweede door. Het feest begon nu niet twee uur later zoals de eerste keer, 
maar op de afgesproken tijd, dus van negen  tot drie uur 's nachts. 

Alles gebeurde zoals de vorige leer. Eerst verzamelen in Casteren, dan een voorrijder 
aanwijzen, en opnieuw in de richting van het afwerpterrein. Voorbij Netersel midden 

in de hei kwam nog een vermakelijk incidentje. Gerrit was voorrijder; de troep volgde 
op een honderdvijftig meter. De voorrijder moest natuurlijk voortdurend goed 
opletten maar het was zeer donker zonder maan en enigszins bewolkt. 

Bij een lichte bocht in de weg, duikt uit het donker een van de andere richting 
komende fietser op, waarschijnlijk een smokkelaar. "Halt absteigen" brult Gerrit, met 

Duitse commandostem. Op hetzelfde ogenblik ligt de fiets van de smokkelaar in de 
sloot langs het fietspad; de smokkelaar zelf is verdwenen. De troep komt rustig 
voorbij zonder iets te merken, want Gerrit was ook doorgereden. Bij aankomst worden 

direct alle posten uitgezet, want het is hoog tijd, al kwart over negen, maar we 
hebben nog geen vliegtuig gehoord. Afgesproken wordt nog dat bij onraad een schot 

wordt gelost. waarbij allen in verschillende richtingen moeten wegvluchten. De groep 
uit Bladel komt ongeveer tien minuten later en ze worden gelukkig nog tijdig herkend, 

anders was de hele troep uit elkaar gevlogen. Ook zij worden op hun posten gebracht. 
Deze keer hebben bijna allen meer jassen en zelfs een deken meegebracht, want de 
snerpend koude wind is zonder dikke kleding niet uit te houden. Bovendien vallen met 

tussenpozen ook enige regendruppels, waardoor de grond vochtig is. Allen gaan zo 
plat mogelijk liggen om tenminste geen last van de wind te hebben. De verbindings-

man die de posten van Bladel naar hun plaats bracht, schrikt nog een keer hevig van 
een grote fazanthaan, die vlak voor zijn voeten met veel lawaai opvliegt. Dan herhaalt 
zich bijna de gehele geschiedenis van de vorige keer, alleen zijn we niet helemaal 

gerust, omdat de vorige keer waarschijnlijk Duitse vliegtuigen de seinen hebben 
gezien, daarom werden er ook meer voorzorgsmaatregelen genomen. Om drie uur 

rijden allen zonder resultaat naar huis, steeds zonder licht; we waren wel aan donker 
gewoon, maar over een small heipaadje zonder licht (het was immers spertijd) valt 
niet mee. Vooral als het zwaar bewolkt regenachtig weer is ; dit laatste was 

waarschijnlijk ook de reden waarom geen vliegtuigen waren gekomen...... 
 

Enkele dagen later kwam het bericht uit Engeland dat de slagzin was veranderd. Deze 
zou luiden: "Wie wat hebben wil moet toetasten". 
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Nog eenmaal voor de bevrijding is deze slagzin doorgekomen. Begin september 

werden ook plannen gemaakt om een nieuw afwerpterrein aan te wijzen, en wel 
tussen Hoogeloon en Westelbeers. Dit terrein werd echter niet meer gebruikt, omdat 

voor de bepaalde tijd het front gebied reeds te dicht genaderd was. 
 

Zulke nachtelijke besognes bewijzen zonneklaar dat de P.A.N. de dienst meer opvatte 
als een plicht dan als dwang. Er werd geen uitleg gevraagd, geen beklag gemaakt. 
Ook na zulke nachten gingen ze even Zuidelijk blijmoedig over tot de wanorde van de 

nieuwe dag. Als geen wapens werden gegeven, zouden er moeten genomen worden, 
de Duitsers hadden er ook.  

 

Mitrailleur 

 

Er was een mitrailleur veroverd en de commandant vermeld: het buit maken van 
wapens was dikwijls nog niet zo moeilijk als het vervoer! Zij hadden liever zekerheid 

van gevaar, dan twijfel. Twijfelen doet weifelen. 
Vroeg in de avond werd de mitrailleur te Lage-Mierde op de fiets geladen en trokken 

ze in de richting van Netersel. Deze twee dorpen zijn niet door een harde weg 
verbonden en ze werden dan ook bijna volkomen verrast, toen in het donker 
plotseling twee auto's te horen waren. Door de sterke wind was het geluid niet tot hen 

doorgedrongen voor de tot op een paar honderd meter genaderd waren. Vliegensvlug 
werden de fietsen langs de weg achter een stromijt gezet en de mitrailleur een paar 

meter verder in de struiken gegooid. Alle vier liepen ze weg zo snel ze konden. Dick 
en Jacq kwamen hijgend, en wel een beetje van hun stuk gebracht, in Hoogeloon hun 
wedervaren vertellen. De mannen uit Netersel waren echter beter met het terrein 

bekend en niet zo ver doorgelopen. Ze konden zien dat de moffen met zaklantaarns 
uit de auto kwamen en gingen zoeken. Na een oponthoud van ongeveer vijf minuten 

trokken ze weer verder. Direct gingen de jongens uit Netersel natuurlijk kijken of er 
iets van de mitrailleur en de fietsen was overgebleven; en werkelijk de fietsen 
stonden er nog; de moffen hadden die waarschijnlijk niet in hun luxe wagentjes mee 

kunnen nemen ; ook de mitrailleur werd teruggevonden. De Duitsers hadden zeker 
gemeend met smokkelaars te doen te hebben, en toen maar niet verder gezocht. 

 
Wiel 
 

Ook het P.A.N. wagenpark smeekte om uitbreiding: de wonderen waren dan ook de 
wereld niet uit. 

 
Sander en Janus reden van Hoogeloon naar Vessem. Ze waren door de bosweg 
gereden om onderweg hun fietsen niet kwijt te raken want de moffen zaten in die 

dagen als jachthonden achter een Fahrrad aan. 
Midden tussen Hoogeloon en Vessem moesten ze echter op de harde weg komen en 

ze waren hier nog een vijftig meter vandaan, toen ze een auto hoorden aankomen. 
Natuurlijk een Duitser anders reden er geen meer. Ze bleven achter een paar struiken 

staan wachten om de auto te laten passeren. Nu is de weg op die plaats erbarmelijk 
slecht, zodat de Belgische kinderkopjes er maar amper mee te vergelijken zijn, en 
daaraan zal het waarschijnlijk gelegen hebben dat juist tegenover hen, een achterwiel 

van de Duitse auto afliep en over de berm van de weg in de sloot rolde.  
De auto had een behoorlijke vaart, slingerde nog juist een bocht om, waar hij tussen 

de struiken terecht kwam.  
Sander en Janus hadden het zien gebeuren en het autobandje was juist in hun 
richting gerold. Vliegensvlug hadden ze het ding opgepakt, terug naar de fietsen en 

een paar honderd meter weggereden. Daar stopten ze, op een plaats waar het 
fietspad achter een heg doorliep.  
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Ze konden van hieruit, de moffenwagen zien staan. Het was net een film. De Duitsers 

waren uitgestapt en waren hun we men aan het bekijken op de plaats waar het 
achterbandje had gezeten. Ze gingen nog een keer rond de wagen en liepen toen naar  

de plaats waar ze het onderdeel verloren hadden Met drieën kwamen ze op de plaats 
af waar de band moest liggen, alsof ze hem zo maar hoefden op te pakken. Het was 

voor Sander en Janus grappig om te zien, hoe ze hoofdschuddend en elkaar 
aankijkend weer uit de sloot naar boven kwamen gekropen. Toen begonnen ze 
verderop te zoeken, maar hoe lang dit geduurd heeft. wisten Sander en Janus niet te 

vertellen, want ze kwamen met een vaartje naar ons hoofdkwartier teruggereden, 
waar ze heel triomfantelijk met hun buit aankwamen en hem dadelijk op een goede 

plaats verstopten Hiermede zou het vermakelijk gedeelte geëindigd zijn als niet onze 
buurman een half uur later zijn wedervaren was komen vertellen. Hij begon zijn 
verhaal met de optimistische woorden: "dat de oorlog nu wel niet lang meer zou 

duren". Toen wij vroegen waarom hij daar zo zeker van overtuigd was, vertelde hij 
dat de Duitsers absoluut geen materiaal meer hadden en hun laatste restantjes aan 

het verbruiken waren. "Een uur geleden kwam ik van Vessem af en daar kwam ik een 
wagen tegen op drie banden. Ze reden gewoon op drie wielen en dan moet je niet 
vragen of ze nog materiaal hebben." We vertelden hem natuurlijk niet, dat dit 

ontbrekende materiaal nog geen twintig meter van hem vandaan lag. 
 

Telefoonkabels 
 
Als scribent aasde de P.A.N. niet op langdradigheid: 

 
Nog diezelfde middag reden Sander en Janus opnieuw naar Vessem, want het doel 

van hun onderbroken tocht was het kappen van een telefoonkabel, die de verbinding 
vormde tussen het vliegveld Gilze-Rijen en het vliegveld Eindhoven. Deze lijn was 
zeer belangrijk voor de moffen en dus was het voor ons onuitstaanbaar dat die kabel 

maar steeds ongedeerd dienst bleef doen. Eigenlijk vormt het vernielen van 
telefoonkabels een apart hoofdstuk in ons verzetswerk, maar het vernielen van 

kabels, strooien van spijkers en het ontwapenen van alleen lopende vluchtende 
Duitsers gebeurde bij sommige groepen in de Kempen meerdere malen. Daarom 
vermelden we in het kort deze ene tocht, die door Sander en Janus werd gemaakt. 

Tussen Vessem en Beers liep deze zo belangrijke kabel door de bossen en het was 
een koud kunstje om dit dingetje even door te hakken. 

 
De plaats van ligging was precies bekend; in de bossen was gewoonlijk geen 

sterveling te zien. De eerste keer werd dit verricht door vier man, waarvan er twee op 
de uitkijk stonden. Dit was overdreven voorzichtig. Later gebeurde het steeds door 
twee man, omdat de uitkijkposten misschien nog meer de aandacht zouden trekken 

als ze onverwacht werden gezien. Met een pionier schopje en een bijl was het zaakje 
direct opgeknapt. 

 

In een afgelegen stuk in de bossen werd eerst goed uitgekeken of er geen onraad 
was, dan werden heel secuur enkele zoden op de juiste plaats uitgestoken, die er na 
voltooiing weer netjes werden ingepast, om het zoeken naar de fout voor de Duitsers 

moeilijker te maken. Met de schop een gat gemaakt tot de kabel bloot lag. Het 
doorhakken ging tamelijk vlot, weer zand erover en dan de zoden erop gepast. 

Het duurde gewoonlijke een hele tijd, eer de schade door de moffen weer hersteld 
was.  
Eens werd een Vessemse jongen die een heel eind uit de buurt aan het houthakken 

was, voor deze sabotage opgepakt. Drie dagen hebben de moffen hem in verhoor 
gehouden. De jongen kon natuurlijk niets bekennen of verraden. Want hij was geheel 
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onschuldig aan deze zaak. Ze hebben hem ook wegens gebrek aan bewijs vrij moeten 

laten, wat ze zelfs nog deden. 
 

Winkeliers noch verbruikers zullen aan de bonkaarten hebben kunnen merken dat er 
kruit en lood plus wat mensenbloed, hoewel van de P.A.N., aan gespild werd. In ieder 

geval was de dood, ook hier graag van de partij geweest. 
 
Gemeentehuis Eersel 

 
Laten we eens in de Panse keuken kijken en een troepje vergezellen. 

 
Een schokkend bericht deed de ronde. Er zouden nieuwe zegeltjes op de P.B.'s geplakt 
worden die bijna niet na te maken zouden zijn, mede in verband met de uitreiking van 

de 2e D.S.K. Alle hoop was er op gericht, dat men er in zou slagen deze te vervalsen 
maar de tijd kortte en kortte en nog was er niets te bespeuren. Uit alle hoeken hoorde 

men jammerklachten: wat moest men nu toch beginnen, men kon zich helemaal niet 
meer veilig op straat begeven. De onderduikers sliepen ook al niet rustig meer. In 
december 1943 besprak S. met P.v.W. (Piet van Woerkom?) uit "De Kempen" het 

geval en er werd druk van gedachten gewisseld om dit raadsel op te lossen waardoor  
ten lange lesten het plannetje voor de dag kwam een overval te doen op het 

Gemeentehuis te Eersel waar zich ongeveer 3 à 4000 zegeltjes bevonden. 
Er was spoedig contact met personeel van het Gemeentehuis en hierdoor ontvingen 
wij alle gewenste inlichtingen die nodig  waren om een plan te ontwikkelen dat kans 

van slagen had. Vele besprekingen werden 's avonds in de open lucht gehouden want 
de contact personen kwamen uit verschillende richtingen; hetwelk ons in de barre 

koude meer dan eens deed klappertanden, en de tenen bewegen, bang dat ze 
bevriezen zouden. Maar telkens kwamen we dichter bij het doel en werden de 
bezwaren meer en meer overwonnen. Gemakkelijk waren de onderhandelingen niet,  

telkens dook weer iets nieuws op en naar veel wikken en wegen werd van een 
voordelige nachtoverval afgezien, omdat dit gepaard gaat met te zware verdenkingen 

t.o.v. de ambtenaar die zijn gezin, dat uit meer dan tien personen bestond, hierdoor 
in groot gevaar bracht. 
 

De dagoverval was veel moeilijker maar uiteindelijk had men hiervoor toch een 
voordelige oplossing gevonden. Op de plaats van de overval stopte altijd op bepaalde 

tijden, een passagiersbus waardoor de moeilijkheid ondervangen kon worden dat 
bepaalde personen zich bij het Gemeentehuis ophielden.  

De Duitsgezinde burgemeester kwam wel altijd laat op kantoor want zijn middagdutje 
was van abnormale lengte, maar de "Baard" was vol angst dat zijn heiligdom -het 
vroegere antieke kapelletje - wel eens kind van de rekening zou kunnen worden.  

De bewaking bestond uit een marechaussee met soms nog een burgerbewaker.  
Voor de marechaussee moest uit een zeven tal een keuze gedaan worden, hierbij 

werden natuurlijk de diverse omstandigheden: gehuwd, kinderen, functie, karakter 
etc., onder de loep genomen en de kwade keus viel op de kwaadste niet. Deze agent 
was gewoon wanneer hij wacht had, tegen de voorschriften in, zijn pistool en gordel af 

te leggen en die op een tafeltje in de wachtkamer te deponeren waardoor wij bij een 
treffen voor 99% tegenover een ongewapende kwamen te staan. Een der ambtenaren 

had de gewoonte zich op een vaste dag in de week ziek te melden, maar hierover 
kunnen de boeren in de omtrek wel wat meer vertellen, die kostte het dan altijd een 
pakje boter, kaas of een hoeveelheid tarwe. De ambtenaar waarmee onderhandeld 

was had de gewoonte 's middags brieven te gaan posten waardoor de anders sterk 
gegrendelde deuren van de sloten werden ontdaan en de gelegenheid werd 

geschapen, binnen te komen. Al deze en nog meer bijzonderheden werden 
gecombineerd tot een uitgebreid degelijk plan, tevens werd gesproken dat er niet 
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geschoten zou worden door de aanvallers, aangezien de wachtmeester als 

betrouwbaar bekend stond. 
Na ongeveer twee maanden onderhandelen wikken en wegen, was het plan definitief 

ontworpen en kon het aan de leden van de ploeg bekend gemaakt worden. Dit 
gebeurde bij Jacques. Plattegronden werden ontworpen, schijnaanvallen uitgevoerd 

terugwegen bekeken en plaats van samenkomst vastgesteld. Er was ook aan de 
kachel gedacht, die met een flink vuur borg moest blijven voor een tijdig einde van 
het bevolkingsregister. De ploeg zou uit vijf personen bestaan en tevens zou dit de 

eerste dagoverval zijn, die beproefd werd. Uit de door de leden gestelde vragen kon 
men opmerken dat wij toch aangegrepen werden door het op handen zijnde avontuur, 

met grappen, soms misplaatste, trachtte men zijn zenuwen te onderdrukken. 
‘s Avonds ging men uiteen om de volgende dag het plan uit voeren.  
Ieder ging zijns weegs, overstelpt met duizenden gedachten: zal het goed aflopen? 

het moet toch immers, maar als het eens mislukt, wat dan ? wat zal er nadien over 
gesproken worden en hoe? Eén ding wisten zij al zeker, dat zij zich niet alleen 

gevoelden, het was of een dikke sluier hen omhulde en het kwaadwillige afweerde. 
Met deze steun in de rug moest het wel lukken. 
 

De volgende dag kwamen van verschillende richtingen de mannen naar het kadaver-
huisje dat de afgesproken plaats van samenkomst was. Van hieruit zou de 

onderneming beginnen, het huisje bood voldoende dekking om zich er achter te 
verschuilen teneinde niet door voorbijgangers opgemerkt te worden. Hier werden de 
laatste voorbereidingen getroffen o.a. de pistolen nagezien, chloroformdoos en spons 

bruikbaar gemaakt, de werkwijze nog eens voor ieder uiteengezet. Niemand zei meer 
iets, staarde enkel maar in de helblauwe hemelruimte en hoorde nauwelijks hoe het 

dorpsklokje van gehoorzaamheid drie heldere klanken over huis en heide deed galmen 
Allen stonden op, namen stilzwijgend de fietsen en voelden nu pas hoe warm het 
lentezonnetje reeds in die dagen kan schijnen. Bij het Gemeentehuis aangekomen 

nam leder zijn plaats in tussen enkele bus passagiers die daar bijeen stonden. Het 
waren zoals altijd vrouwen, die eventjes, wat dan meestal de hele dag was, de 

huishouding hadden verlaten om voor hun kroost het nodige te kunnen bemachtigen. 
Een man en een jongen bevonden zich er ook bij. Dit was een boffer en men kon 
helemaal volgens berekening te werk gaan. Nu werd het wachten, tot de ambtenaar 

zijn brieven ging posten. De tijd werd gekort door een praatje met een heer die ons 
vroeg of wij strenge commiezen waren; hij zag ons blijkbaar voor controleurs aan 

waarop wij antwoordden dat wij heel redelijk waren zolang men nog maar, iets voor 
een ander liet zitten, welk antwoord hem scheen te bevallen want hij had een dikke 

tas. We vroegen hem hoe laat de bus er eigenlijk zijn moest, en hij wist ons mede te 
delen dat zij reeds vijf minuten overtijd was, hetgeen niet zeldzaam was en waarop 
maar gerekend werd. Plotseling hoorde men zware binnen grendels van de deur 

schuiven en de ambtenaar kwam buiten. Zoals gewoonlijk met een dik pak brieven in 
de hand loopt hij naar de 30 meter verder staande brievenbus. Men kan aan hem 

zien, dat hij ons reeds tersluiks heeft opgemerkt. Op zijn terugweg lopen wij naar de 
in de deur postgevatte wachtmeester die even een luchtje schept. Hij heeft zich niet 
van zijn gewoonte laten afleiden en wij kunnen constateren dat zijn pistool binnen op 

het tafeltje moet liggen. S. vroeg de agent hoe laat de bus wel moest vertrekken en 
of zij niet overtijd was; de ambtenaar, juist teruggekomen, keek op zijn horloge en zei 

dat de bus al meer dan tien minuten te laat was. 
 
Hij was nog niet uitgesproken of op de wachtmeester werd een pistool gericht, die 

hierdoor onthutst, met een duw, naar binnen kon worden gewerkt. Er ontspon zich 
een worsteling waarbij een medewerker de fatale fout maakte, zich in de strijd te 

mengen wat niet zijn taak was, waardoor wij elkander meermalen in de weg stonden 
en het overzicht zeer werd belemmerd.  
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Elk had n.l. opdracht direct naar het kamertje te lopen en het pistool van de 

wachtmeester onschadelijk te maken maar helaas dit gebeurde niet. De wachtmeester 
worstelde on worstelde; zelfs een paar harde slagen met de gummistok deden hem 

niet beseffen dat hij nu de verantwoordelijkheid ruimschoots had opgebracht. Opeens 
bemerkte ik de gemaakte blunder; de wachtmeester meester had al worstelend kans 

gezien zijn pistool te bemachtigen en als een razende vuurde hij in het rond. Zes 
schoten klonken. Ik voelde een schrijnende pijn maar dacht dat ik mij maar gestoten 
had. Na dit grandioos alarm kon men niets anders meer doen dan een veilig 

heenkomen zoeken. Mijn collega maakte zich al uit de voeten maar de wachtmeester 
rende hem achterna in de gang en vuurde op een afstand van twee meter hem nog 

een laatste kogel na, die hem pal door de linkerzijde ging en een derde collega die 
buiten de mensen geruststelde, door zijn  broekspijp floot. De ambtenaar had bij dit 
alles een goed heenkomen gezocht achter de bureaus  zodat hem geen letsel was 

overkomen.  
 

Vlug waren wij weer op onze fietsen en met een sneltreinvaartje ging het naar betere 
oorden; ongewapend omdat men bij de worsteling de pistolen terzijde had gelegd en 
ze door de consternatie helemaal uit het oog verloren had. Mijn hoed had het 

eveneens begeven en rustte in het Gemeentehuis doch de initialen waren gelukkig 
van te voren weggenomen zodat dit geen gevaar kon opleveren. De ambtenaar 

verwijderde vlug ieder spoor van medewerking, zodat hij voor een deel minder gevaar 
ging lopen bij een verhoor. Nog was het gevaar voor ons niet van de lucht want de 
Wachtmeester belde spontaan de politie op zodat spoedig de S.D. aanwezig was, die 

met de toegesnelde burgemeester overal de omgeving naar de saboteurs afzocht.  
Drie van ons sjouwden langs een binnenweg de bossen in, en na een veilige plaats 

opgezocht te hebben, werd halt gehouden om de toestand te overzien want het 
schrijnend gevoel nam toe. Nu constateerde ik pas dat ik bij de schietpartij gewond 
was geworden; mijn broek was doorweekt van bloed, gelukkig dat mijn jas dit 

verborg. Bij de fiets van een der anderen had binnenband plotseling een opening in de 
buitenband ontdekt en gluurde met een oranje-rood-bollig vliesje parmantig naar 

buiten. De schotwond bij Jo had gelukkig geen betekenis. Er werd besloten dat ik het 
dichtstbijzijnde contact zou gaan opzoeken, dat nog wel te bereiken zou zijn, de 
andere twee, zouden de weg naar huis verder voortzetten. Ik was spoedig ter 

bestemder plaatse en vlug was een dokter gewaarschuwd. De twee anderen Jo en 
Wim hadden zoals wel verwacht werd spoedig bandenpech, waardoor de een met een 

last verzwaard word. Het duurde niet lang of zij werden al aangehouden. Er was dus 
reeds een cordon getrokken om de plaats des onheils. Op de vraag waar zij vandaan 

kwamen volgde prompt een antwoord van de verkeerde richting. Zij mochten 
zodoende hun weg vervolgen. Gelukkig dat het F.N. baby-pistool tijdig in de struiken 
verborgen was.  

 
De vierde had een veilige schuilplaats gezocht in een café van het volgende dorp, hier 

bestelde hij een biertje en dacht vrij zijn, maar het duurde niet lang of de S.D. trok de 
deur open en keek nors in het rond. Zo'n boertje als daar zat achtte hij niet in staat 
tot zoiets en de S.D. vertrok weer. Wim achtte het veiliger niet meer onder hun ogen 

te komen en ging met zijn fiets aan de hand het erf op. Er werd een gesprek 
aangeknoopt over eieren, rogge en spek, etc. en hij slaagde er zelfs in een kaasje vrij 

te maken; geheel voor niets was voor hem de dag dus niet geweest. 
Hij verzocht de boer zijn fiets daar te mogen achterlaten, want zijn band was lek (hij 
had het ventiel voor dit doel stuk gemaakt) dan ging hij met de bus terug. 

Toevalligerwijze moest de boer de volgende dag toch in de stad zijn om stro af te 
leveren dan zou hij de fiets wel meebrengen alsmede het kaasje. Op de terugweg 

werd de bus aangehouden aan de stadsgrens en een jonge agent vroeg alles na te 
mogen zien. Toen hij bij onze vriend kwam vroeg hij of hij geen eieren had kunnen 
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mazzelen waarop deze antwoordde: "Nee de kippen zitten te lang op stok". Maar ook 

Wim bereikte veilig zijn bestemming en de volgende dag fiets en kaas.  
 

Dick had kans gezien zich te laten slepen door een wagen, zodat hij in minder dan 
geen tijd zijn doel bereikt had. Inmiddels was de dokter spoedig bij Sander 

gearriveerd en constateerde dat het door een oog van een naald was geweest. Maar 
als er zich geen infectie voordeed zou de behandeling maar een paar dagen duren en 
dit kwam gelukkig uit. De volgende dag kwamen allen weer tezamen en werden de 

gemaakte fouten besproken om ze niet meer te laten voorkomen, en er werd 
volmondig bekend dat gedane zaken geen keer nemen en zo was deze poging ook in 

stof opgegaan; maar bij de pakken neerzitten, dat werd niet besloten want een 
volgende taak wachtte ons weer. Eerst werd nog even het politiebericht afgewacht.  
 

Copie Bekendmaking No. 194 C. Ned. Alg. Pol. Blad dd. 1-1-1944.  
 

Op 17-3-1944, om 14.30 uur, werd door 3 gewapende personen getracht een overval 
te plegen op het Gemeentehuis te Eersel. De dienstdoende wachtmeester werd met 
een revolver en met een pistool bedreigd. Hij wist één der aanvallers de revolver te 

ontrukken en de ander uit de handen te slaan. In een gevecht, wat hierna ontstond, 
werd de wachtmeester met een gummistok bewerkt. De wachtmeester trok zijn 

pistool en loste enige schoten op zijn aanvallers die hierop de vlucht namen. Het 
wordt niet onwaarschijnlijk geacht, dat één der aanvallers door een schot aan één 
zijner handen werd gewond. De derde persoon had zich tijdens de worsteling  

opgesteld voor de deur van de kamer, waarin de worsteling plaats vond. De daders 
hebben hun voornemen, het Bevolkingsregister weg te halen, te vernielen of te 

beschadigen niet kunnen volvoeren. Op de plaats van de overval werd door één der 
aanvallers een bruine vilten hoed achtergelaten; de andere aanvaller verloor een 
grijsbruine knoop van zijn beige-kleurige regenjas. Het in beslag genomen pistool, is 

gemerkt Dreyse S.K. No. : 218, cal. 7.65 mm.; de cylinderrevolver is ongenummerd 
(vernikkeld metaal), cal. 6.75 mm.  

 
Signalement daders: 
 

1. :  1.80 M. 25-35 jaar, flink postuur, blond haar, overjas en gleufhoed.  
2. :  1.80 M. 25 jaar flink postuur, beigekleurige overjas en plusfours (na de vlucht 

vermoedelijk blootshoofds). 
3. :  1.75 M. 25-30 jaar , gezet postuur, donkerkleurige overjas en hoed. 

 
De Gr. – ct. Mar. Te Eersel verzoekt o.a.v., alsmede onderzoek naar herkomst van de 
in beslag genomen vuurwapenen.  

 
Zodat de dood altijd nog een kleine kans had.  

 

Copie uit Alg.Pol.Blad dd. 8 juni 1944 van buitengewone bevordering van de 
wachtmeester W. de Kwaadsteniet. 
 

Ik deel U mede, dat de wachtmeester der Marechaussee W. de Kwaadsteniet. 
behorende tot de groep Eersel, als beloning voor zijn kordaat en doortastend optreden 

op 17 maart 1944, toen hij met gevaar voor eigen leven wist te voorkomen dat de 
overval op het Gemeentehuis te Eersel gelukt en zelfs twee vuurwapenen aan de 
overvallers wist te ontnemen, door mij wordt, bevorderd tot Opperwachtmeester der 

Marechaussee, met ingang van 1 april 1944. 
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Ik verzoek U de Commandant van het Marechaussee-Gewest Eindhoven met het 

vorenstaande in kennis te stellen, alsmede hem mede te delen, dat de ter zake 
betrekkelijke beschikking t.z.t. zal worden toegezonden. 

Dit schrijven doe ik opnemen in het eerstvolgende Algemeen Politieblad en in het 
orgaan van de kameraadschapsbond.  

Nijmegen, 9-5-1944  
P.V. 55 B) 1944 
De wnd. Directeur-Generaal der Politie  

namens deze  
De wnd. Chef van de Algemene Staf. 

 
Maar ze hadden de smaak te pakken. De papieren moesten er zijn. De papieren 
zouden er komen; dood of levend. 

 
Distributiebureau Bladel 

 
"We komen morgenvroeg wel eens thuis". Deze mededeling had moeder het laatste 
half jaar al enkele keren moeten horen. Ze was bijna vijf en zestig jaar en moest dan 

alleen thuisblijven, behalve de drie of vijf moffen, die voor op de kamer logeerden. 
Maar ze nam dat meer op als een bewakingsploeg; tenminste nooit heeft ze sporen 

van ongerustheid getoond; moeder was niet zenuwachtig. 
"Wat gaat er nu weer gebeuren", zei ze nog. Het was meer belangstelling dan een 
vraag, want ze wist dat het voor de goede zaak was. "Morgen weet iedereen het" was 

het antwoord, en daarmee was ze tevreden.  
Reeds in december 1943 was om meer distributiebonnen gevraagd en hadden we alle 

inlichtingen verzameld over het distributiebureau te Bladel; over indeling van het 
gebouw, tijden wanneer de grootste voorraad aanwezig was, enz. 
Met mogelijke verrassingen was rekening gehouden. We wisten de sleutels bewaarde 

en wie de bewakers waren. Het meest gunstige moment moest uitgezocht worden, 
maar de gunstige momenten waren zeldzaam. 

Alles was voor elkaar en ......... juist voor het vertrek kwam de kassier van het  
distributiekantoor melden dat een groot detachement Duitsers in Bladel was gekomen 
en voor razzia gevreesd werd …… weer een fiasco.  

 

Een nieuwe datum werd vastgesteld op vrijdag, 16 juni 1941 te half twaalf 's nachts. 
De kassier zou 's avonds zogenaamd overwerk hebben. De sleutel van de, iedere 

avond te verzegelen kluis,  moest ingeleverd worden bij de politie: van te voren was 
een sleutel op gescharreld, die hiermede veel overeenkomst had. Het lukte prachtig. 
Om tien uur was het club je in Casteren verzameld, met het nodige materiaal: De 

aanval op het D.K. Bladel zou beginnen. De inbraak kostte niet veel moeite: een raam 
werd op een andere afdeling door de kassier opengeschoven. Nu kwamen echter de 

bewakers aan de beurt, deze waren te verbouwereerd om tegenstand te bieden, toen 
ze een vijftal gemaskerde personen zagen binnenkomen; het doekje met chloroform 

(chloroform pro narcose, geheel volgens de eisen) was niet nodig. De kluis werd met 
de achtergehouden sleutel geopend en een overvloed van allerlei bonnen kwam aan 
het licht, massa's onderduikers zouden hiermede weer geholpen kunnen worden: 

duizenden bonkaarten, speciale vergunningen, bonnen voor rijwielbanden … alles 
werd in zes grote baalzakken geladen die zo vol zaten, dat ze bijna niet meer dicht 

gebonden konden worden. Toen alle bonnen uit de kluis waren gehaald, werden  de 
geboeide bewakers er in gesleept en opgesloten. Eerst werd er nog gezorgd dat er 
voldoende luchttoevoer was, anders haalden ze de morgen niet en ze waren misschien 

toch niet zo verkeerd.  
De zakken werden op de fietsen geladen en aanstonds werd er een vals spoor 

gemaakt, want er zou wel gezocht worden. Het spoor naar huis werd zoveel mogelijk 
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uitgewist. Langs de Casterense molen ging het naar Casteren, in een tuin werd de 

zaak opnieuw opgeladen en dan binnendoor naar Landdorp in Hoogeloon daar dwars 
over de weg naar een wildernis, waar de spullen tot de volgende dag zouden blijven 

liggen. Onderweg werd voortdurend, hoewel met aller kostbaarste cognac, het spoor 
reukloos gemaakt, om aan eventuele speurhonden het werk onmogelijk te maken. 

Dan terug naar Casteren, waar de rest van het flesje op het welslagen van de tocht 
werd geledigd. De Duitser, die voor in de kamer lag te slapen werd hierbij niet 
uitgenodigd. De kassier, die we moesten verbergen, zou tot vijf uur in Casteren 

blijven; hij sliep op een kamer boven de snurkende mof. Hij was zeer gerust, want om 
vijf uur was hij pas na veel schudden walker te krijgen. Piet (afkorting van Petronella), 

die al meer koerierswerk had verricht, zou hem naar zijn schuilplaats vergezellen.  
Met een vals persoonsbewijs reden beiden naar Diessen, zo veel mogelijk de drukke 
wegen vermijdend. 

Midden tussen de bossen werd hij bij vriendelijke mensen ondergebracht. Deze waren  
van te voren inlicht dat ze een onder duiker zouden krijgen, maar tot de bevrijding 

hebben ze nooit zijn ware naam gekend. 
‘s Morgens om acht uur kwam in Hoogeloon onze buurman de Veldwachter met 
gejaagde stappen aangelopen en klopte driftig op de deur: "Nou heb ik groot nieuws, 

heel de politie staat op stelten; alles moet aangehouden worden; Ge raadt nooit wat 
er gebeurd is." We keken hem zo nieuwsgierig mogelijk aan en vroegen met de 

grootste verwondering, wat er dan toch wel aan de hand was. 
Ik zal het maar zeggen, want over een uur is het toch bekend" zei hij. "Het hele 
distributiekantoor van Bladel is leeggeplunderd: we zullen voorlopig geen bonnen 

krijgen: alle auto’s moeten we aanhouden. Het schijnt dat de kassier er van door is.. 
maar er moet een hele bende aan het werk geweest zijn, want de bewakers zaten 

geboeid in de kluis. Ik moet nou direct naar Bladel, Houdoe.....". 
Weg was hij, vol ambtelijke ijver. Hij was echter een goed vaderlander, en begreep 
waarschijnlijk wel dat het geen bandietenwerk was. Te ongeveer tien uur, was Janus, 

slecht uitgeslapen na de nachtelijke tocht, weer naar zijn werkwinkel gegaan, waar 
hem een van de ingekwartierde Duitsers kwam opzoeken om een praatje te maken. 

Hij had ook van de overval gehoord en vroeg wat toch wel de bedoeling van zo'n 
overval was. "O, dat gaat allemaal naar de zwarte handel", zei Janus. De mof keek 
peinzend naar de grond, schudde niet-begrijpend het hoofd en sprak: "Die Hollander 

machen doch alles".....  
 

Tegen de middag waren we voldoende ingelicht dat de politie op een dood spoor 
zocht. Het signalement van de kassier werd verspreid in het politieblad, plus een vaag 

signalement van de daders. ‘s Avonds werd voorzichtig rondgestrooid dat de kassier al 
wel in Engeland zou zitten, en de volgende dag was iedereen hier van overtuigd. 
Diezelfde avond overviel ons echter een grote verrassing: een landbouwer uit 

Hoogeloon meldde zich bij de pastoor en vertel de hem zeer geheimzinnig, dat zijn 
kinderen bij het spelen zes grote zakken hadden gevonden, diep in een val. Hij had er 

in gekeken en meende dat het de spullen zouden zijn die in Bladel gestolen waren, 
want er zaten bonnen in. 
"En watte moet ik daar nou mee doen, mijnheer pastoor, aangeven of niet?" 

"Voorlopig niets zeggen, tegen niemand en er ook niet meer gaan kijken" zei de 
pastoor heel verstandig. Deze ging direct alles mededelen bij de ondergrondsen te 

Hoogeloon. Maar toen direct ook naar Casteren om het geheim aan de herder dezer 
parochie mee te delen. Deze kwam op zijn beurt bij Bert in Casteren even binnen 
wippen, wat maar heel gelukkig was, anders was het geheim misschien niet langer 

geheim gebleven. 
Triomfantelijk kwam de Zeereerwaarde binnengestapt met de woorden: "Ik weet iets 

wat niet weet: de spullen uit Bladel liggen in Hoogeloon, op Landdorp". "En ik weet 
iets wat gij niet weet", zei Bert: de spullen van Bladel zijn daar weer weg."  
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Een half uur voor dit gesprek was de hele zaak namelijk opgeladen en doorgegeven  

aan de organisatie die voor de distributie aan de onderduikers zou zorgdragen, want 
Driek had met paard en wagen, het vracht je onder gras te bestemder plaats 

gebracht, waar het werd opgeslagen in het Sint-Jacobus-gesticht. Tevoren had 
Sander, tezamen met zijn Eersels contact zich met de Eerwaarde Moeder Overste van 

dit Zuster klooster in verbinding gesteld en zoals altijd was de Overste bereid, het 
werk der illegaliteit daadwerkelijk te steunen. Wel stond er veel op het spel, daar 
behalve het Gezondheidskoloniehuis een groot deel van het Klein-Seminarie daar was 

ondergebracht. De nodige voorzorgsmaatregelen werden getroffen en.....het zou 
slechts voor enige dagen zijn. Die "enige dagen" werden bijna twee volle weken en 

toen er razzia's gemeld werden, werd het risico te groot. In allerijl werden de 
waardevolle bescheiden naar een afgelegen boerderij gebracht, langs de weg naar 
Bergeijk, waar de landbouwer Chr. B. ze onder zijn bescherming nam. Toen P. uit 

Eersel daags na dit transport op bezoek was bij zijn collega W.V. te Bergeijk, vroeg 
deze of men in Eersel misschien iets wist van "wapenvervoer". 

Er waren n.l. daags tevoren tegen de avond personen gesignaleerd, die op hun fiets 
grote kisten vervoerden, waarin zich naar den vorm te oordelen, wapens konden 
bevinden. Zeer waarschijnlijk moesten ze in de bossen langs de Eerselse Dijk zijn 

opgeslagen, want ze waren niet tot Bergeijk doorgekomen. Piet stelde hem gerust en 
raadde hem aan, om niet naar de wapens te gaan zoeken. De buit moest nog naar 

Eindhoven. Harrie wist geen betrouwbaarder vervoermiddel dan zijn politieauto en 
geen vertrouwder chauffeur dan hijzelf. Tom (Piet Haagen) met Jan van Zeeland 
(Roelf Looij) zouden nieuwsgierigen op een afstand helpen houden. Alle paden recht 

maken konden zij echter evenmin. Eersel-Tilburg was niet direct de juiste richting. 
In Boxtel moest nog worden ondergedoken, waar een marechaussee de schatten in de 

kluis hielp opslaan. Vandaar naar Helmond en Geldrop, waar een motor de 
achtervolging inzette, maar het niet kon bijbenen toen ze in een haakse draai naar de 
binnenlanden van Nuenen hem afschudden, zodat de recordjagers toch zonder 

assistentie Strijp binnenvlogen Het bekende poortje opende en sloot, waarna de 
eedgenoten de gewapende nachtwacht betrokken bij de verbondskisten, vol 

zoetigheid uit den muil des geweldigen.  
 
Het kraakje was niet onbetekenend getuige het extra Politiebericht No: 413. 

 
Bekendmaking uit het Nederlands algemeen Politieblad van 14 juni 1944, no. : 413 

 
De Gr.Cdt. Marte Bladel verzoekt o.a.v. van J.v.H. enz. 

 
Signalement, ong. 1.80 M. slank postuur, mager smal gezicht, blauwe ogen, rossig 
achterovergekamd haar met scheiding links; 

Kleding bruin costuum, verm. bruine lage schoenen; is meestal blootshoofds. 
 

En van zes andere personen van ong. 25 jaar, welke gekleed waren als volgt: 
 
1.) bruin costuum en pet.  

2.) bruin costuum en hoed. 
3.) lichte broek, zwarte jas en lichte hoed, gemaskerd.  

4.) blauwe broek, zwarte jas, gemaskerd. 
5.) lichte broek, bruine jas, blond haar, bloothoofds. 
6.) zwart costuum en gemaskerd. 

 
v. H. en zes andere personen worden verdacht een overval te hebben gepleegd op het 

distributiekantoor te Bladel in de nacht van 15 op 16 juni 1944. Ontvreemd werden: 
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140.368 bonnen, bonkaarten, inlegvellen, zegels, D.S.K’s. 

 

Inbeslagname van het ontvreemde wordt mede verzocht.  
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Gezin van Hapert 

 
Jammer dat deze geslaagde overval, die zoveel goeds mogelijk maakte, nog een 

nasleep had. Onverwachte represailles volgden. 
De verloofde van Jan de kassier (Jan van Hapert) kreeg direct met de S.D. Chef te 

maken, doch haar kordaat optreden stelde haar van verdere vervolging vrij. De S.D. 
moest toch zijn woede koelen. Zolang Jan zelf er niet was, moesten zijn bejaarde 
ouders het dan maar ontgelden. Zij waren fier op hun zoon, die zoveel leed had 

helpen verzachten.  
Ze wilden, als het moest, graag met zovelen die al jaren geleden hadden, een minder 

voordelig lot delen. Voor moeder was dit een zware beproeving, een dochter ging 
zonder aarzelen in moeders plaats mee. Vader, verloofde en zuster werden uit 
weerwraak door de S.D. gearresteerd. Men moet het aan den lijve hebben 

ondervonden, om te begrijpen, wat ver op zulke momenten in het gezin omging. De 
verhoren leverden niets op; zij waren werkelijk niet in staat tot ophelderende 

mededelingen. Het wekte bewondering en bemoediging bij de aanwezigen toen vader 
en dochter, trots, met opgeheven hoofd naar het concentratiekamp in Vught werden 
weggevoerd. Alles werd door de S.D. in het werk gesteld om Jan te dwingen te 

voorschijn te komen, maar zonder resultaat. Met de bevrijding in zicht werden wij van 
Vught naar Duitsland vervoerd, waar zij de verschrikkingen van diverse 

gevangenkampen moesten doorstaan. Hoe moedig de bejaarde vader alle leed ook 
droeg, het werd hem toch te zwaar en hij moest zoals vele dappere landgenoten 
ervaren, dat met Gods toelating, zelfs de sterkste wil sterkere machten kan 

ontmoeten. De barmhartige God maakte hem deelgenoot van zijn Rijk, in de blijvende 
rust voor die den goeden strijd gestreden.  

 
Nog verder sloeg de Duitse klauw om zich heen. Nadat de vader en de zuster van de 
kassier waren in hechtenis gesteld, werd ook op zijn verloofde de hand gelegd, die als 

een sterke Nederlandse vrouw de moeilijkheden het hoofd bood: 
 

Vrijdag 16 juni, dus de dag na dat de overval te Bladel plaats gevonden had was mijn 
dienst op kantoor 8-12 en 14-17 uur. Bij mijn binnenkomen merkte ik direct al een 
buitengewone drukte, er waren schijnbaar veel gesprekken aangevraagd. De 

telefoniste, die de nachtdienst had gedaan en die ik af moest lossen, vertelde me, dat 
er weer zoveel dringende regeringsgesprekken, waren geweest het laatste uur en dat 

er nog een stel lagen om afgewerkt te worden. Ik nam haar post over de eerste de 
beste verbinding die ik controleerde, ving ik meteen als volgt op:  

 
"In de nacht van 15 op 16 juni is een overval gepleegd op het distributiekantoor te 
Bladel. De kassier is voortvluchtig".  

Alles draaide me ineens voor de ogen. Verwonderen deed het me eigenlijk toch niet.  
Ik probeerde alles vlug te overdenken en wist meteen dat ik eerst naar huis moest 

gaan. Even met mijn chef gepraat. 
 
Mocht gaan, maar moest weer gauw terug zijn. Thuis alles uitgelegd. Binnen een half 

uur was er grote schoonmaak gehouden. Alles wat maar enigszins bezwarend kon zijn 
bij een eventuele huiszoeking, werd opgeruimd of naar veiliger oorden verhuisd. De 

telefoon, die clandestien in dienst was, werd afgesloten en een paar onderduikers 
werden even naar goede kennissen over gebracht. Tussen deze bedrijven door fietste 
ik naar Woensel naar het ouderlijk huis van mijn verloofde. Een tante, die bij hen 

inwoont, en zijn zuster Ann waren thuis, Moeder was naar de kerk, Vader en de 
jongens waren allen naar hun werk. In een paar woorden was alles verteld. Ik liet hen 

achter met de zware taak, alles aan Moeder uit te leggen. Terug naar kantoor 
Werken! Nieuwe berichten kreeg ik door. Collega's hadden alles terwijl ik weg was, 
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opgeschreven. Het signalement van mijn verloofde ging intussen met een vaartje over 

de lijntjes. Het leek allemaal zo vreemd. "Lang ongeveer 1.80 meter, rossig 
achterover gekamd haar, gewone neus, bruin pak en waarschijnlijk bruine lage 

schoenen". Er kwam ook nog nieuws over de overval zelf, hoe het zich waarschijnlijk 
had toegedragen, en de waslijst met het vermiste. Maar als je dat zelf allemaal horen 

moet.  
 
14-17 uur hoefde ik al niet meer te doen. Want toen "zat" ik al. Om ongeveer half een 

's middags komt dan opeens een vreemde man de keuken binnenstappen. Met een 
valse sleutel door een zijdeur binnengekomen. Tegelijkertijd komen er voor nog twee 

binnen. Een ervan was Weber. Om elf uur was hij nog in Bladel gezien. Ik was boven, 
me aan het omkleden, want ik verwachtte ze eigenlijk.  
 

Beneden in de winkel trof Weber mijn oudste zuster Gon:  
 

"Sind Sie Johanna?"  
"Nein Allegonda".  
Wo ist Sie?"   

"Oben?"  
 

In een paar passen stond hij naast me. Ik kamde juist mijn haren. 
 
"Sind Sie Johanna?" 

"Ja, das bin ich."  
"Persönsbeweis!"  

"Unten in meiner Tasche".  
"Holen Sie die Tasche", tegen Gon, die juist binnen wilde komen en toen ze de tas 
bracht:  

Sie können gehen. Wir sprechen allein".  
"Sind Sie verlobt?"  

"Nein" 
"Und in Bladel, was ist denn das?  
"Mein Junge"  

"Wann war er am letsten hier?"  
"Mittwochabend". 

"Haben Sie beim Abschied nichts besonders bemerkt?" 
"Alles wie immer. Ebenso kühl" 

"Sie wissen was passiert ist. Sie sind heute morgen auf dem Amte gewesen?" 
"Wenn Sie mir gestatten es zu wissen, ja dann weiss ich es". 
Ik dacht aan mijn ambtseed. (Het was sedert kort door de Duitsers verboden, in 

verbindingen mee te luisteren. Alleen een korte controle of de verbinding duidelijk 
was, stonden ze toe.) 

"Sie gehen mit. Ich weiss, dass Sie unschuldig sind, aber weil Sie unschuldig sind, 
verhafte ich sie."  
 

Ik mocht pyjama, zeep, kam en handdoek meenemen en ging door Weber op de voet 
gevolgd naar beneden.  

 
"Sie dürfen sich nicht verabschieden".  
"Sie haben gesagt, dasz ich unschuldig bin, darum allein schon können Sie mir das 

nicht verbieten".  
 

Ik heb afscheid genomen van allemaal.  
De auto wachtte een paar huizen voorbij ons.  
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Mijn in tas met spulletjes, die ik mee mocht nemen, had ik aan de hand en toen we 

thuis de deur uitstapten, en ik Weber vroeg,  
 

"Seien Sie so höflich und tragen Sie meine Tasche",  
 

zette hij een paar ogen op als broden, zei: "Gib mal her" en droeg ze tot aan het 
politiebureau. Want daar werd ik naar toe gebracht. Bekeken door agenten, die me 
nog kenden van bewaking, die we lang op kantoor gehad hadden. Gevisiteerd. 

Ingeschreven: "Arrestante S.D." "Moet in de elite cel gestopt worden, werd er 
geschreeuwd". Praten doen ze daar niet, alleen maar schreeuwen en hard met deuren 

slaan en zo gauw als je ergens in of uit gaat gauw de deur achter je in het slot gooien, 
want je bent gevaarlijk. Ik was in afwachting van wat ging gebeuren. Haarspelden 
afgeven, schoenveters, rozenkrans en sieraden. De deur van de "elite cel" ging open. 

Een kleine ruimte, zeven vrouwen. Hoge muren. Twee valraampjes. Strozakken, 
ordinaire platen aan de muur. Vrij goed verzorgde vrouwen. Even voorstellen. Ze 

waren juist aan het eten. Emaille borden, houten lepels, stijve snert. Bah wat vies. 
Dat vond ik daar die dagen zo akelig, dat het weinige eten dat je kreeg, in zo 'n 
smerige spullen voorgezet werd. Even moest ik op mijn tanden bijten. Ik keek nog 

eens rond. De helft van de cel was slaapplaats. Houten opstand en daarop strozakken. 
Alles even grijs en vies. Voor mij was er een paar uren later nog geen strozak. Een 

onderhoud gevraagd met Kooman, een officier van de binnendienst. Hij stond ‘t toe. 
"Ik zou graag een strozak van U hebben".  
"Die krijgt u. U bent eigenlijk toch geen type om hier te zitten, wel?" 

"Och er zijn er meer, die hier niet thuis horen. Dat is een troost. En ik heb hier de 
aard wel hoor!" 

"klinkt dapper. Maar als U na drie maanden nog eens bij mij komt, met een 
uitgemergeld gezicht, nu ziet U er nog goed uit, dan zult u wel anders praten". 
"Drie maanden maar? Ik heb minstens op een half jaar gerekend. Wat is nu drie 

maanden Hr. Kooman. Die maken me niets." 
 

Hij was drie maanden aan het Oostfront geweest en dat had hem een mensenleven 
toegeschenen. Ik kreeg toch nog mijn strozak. 
Enkele keren al, had ik die eerste dag bij de bewaking geïnformeerd of er nog iemand 

van de familie van Hapert binnengebracht was. Tegen vier uur kreeg ik bericht, dat 
Ann van Hapert, Jan’s zuster in cel 13 gezet was. Een paar dagen lang probeerden bij 

elkaar te komen zitten, wat is maandags laat gelukte. 
Toen hoorde ik, wat er zich in Woensel afgespeeld had. Ja, direct nadat zij mij op het 

politiebureau afgeleverd hadden, zijn Weber, Frohnapfel en nog een derde, 
doorgereden naar de Woenselsestraat.  
Ook daar kwam er een achter binnen, onderzocht de stal en liep de tuin eens rond, 

een kwam voor binnen en liep door naar achter.  

 

Er hing een kaart aan de muur van het Oostfront, de frontlijn stond aangegeven met 

spelden, die juist een beetje teruggezet waren omdat ze altijd de frontstand van de 
Engelse berichten aan gaven. 
"Wat komt u doen?" zei Moeder.  

"Kaart kijken" In 't Nederlands, bijna zonder accent. De twee anderen waren intussen 
ook weer binnengekomen en gingen het huis van binnen ook eens af zoeken. Ze 

vonden niets verdachts. Weber wilde direct Moeder meenemen, maar door de 
protesten van Ann, haar oudste dochter, stond hij na lang praten toe, dat zij in plaats 
van haar Moeder meeging. Ook vroegen ze waar Vader was. Ann werd in de auto 

gestopt, en onderweg naar de Philipsfabriek, waar vader werkte en opgehaald zou 
worden, kreeg Ann nog een klap van een van de drie. Deze sprak maar steeds over 
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"Dein Bruder, Der Schweinhund", waarop ze op een gegeven ogenblik reageerde: 

"mijn broer is een goeie jongen".  
Toen sloeg hij haar. Aan de Philipspoort in Strijp werd gestopt en Vader (Simon) 

moest in de fabriek gezocht worden. Maar niemand kon hem vinden. Ann is toen 
alleen naar het politiebureau overgebracht. Zaterdagvoormiddag trok Weber er nog 

eens op uit, en had toen meer succes. Vader werd gearresteerd en om zes uur ‘s 
avonds zag ik door het sleutelgat, dat hij op de cellengang stond in de rij, om 
geschoren te worden. De dagen, dat ik hem geland heb op het bureau, was hij een 

voorbeeldig man. Hij bleef opgewekt en blij en was een prachtig voorbeeld voor allen, 
die bij hem mochten zitten die tijd. Uit zijn ogen, het viel mij iedere keer op, straalde 

het geloof en de blijheid. Iedereen die hem kende, ook zijn bewakers, vonden hem 
een bijzonder mens. Lang heb ik hem niet mogen zien, want woensdagmiddag moest 
ik op verhoor komen, Weber wachtte in een klein kamertje op me. 

 
"War Ihr Verlobter vielleicht angeschlossen bei einer Organisation?"  

"Niemals etwas davon gehört."  
"So ein kerl musz doch wahnsinnig sein. Sie können jetzt nach Hause gehen. Aber Sie 
müssen die Verlobung sofort verbrechen."  

"Dazu muss man doch gezwei sein." 
"Na ja, Sie wissen, was ich meine." 

"Herr Weber, was machen Sie mit den Andern? " 
"Die gehen unbedingt nach Vught."  
"Aber Sie sind doch auch unschuldig?"  

"Fraulein, ein "boef" soll in seiner Familie bestraft werden." 
 

En ik kon gaan. Ik mocht niets meer tegen Ann zeggen. Hij bleef overal bijstaan. Om 
vijf uur stond ik weer op straat.  
 

Woensdag op 28 juni om 6 uur ’s morgens kwam het bericht, dat Ann en Vader om 
half negen naar Vught overgebracht zouden worden.  

Allemaal thuis zijn we naar het station gekomen. Moeder ook. 
Het was een hard afscheid, maar erg mooi. Onderweg naar Vught hadden we (met 
vieren zijn we meegegaan tot aan de slagbomen van het kamp) nog gelegenheid met 

hem te praten. Ze zijn fier en trots bij ons weggegaan. Heel lang nog hebben wij hen 
nagekeken tot ze heel ver weg waren en wij hen bijna niet meer konden zien.  

Tweede Pinksterdag 1945 kwam Ann terug, na de concentratiekampen, Ravensbrück 
en daarna nog München-Dachau meegemaakt te hebben.  

Vader is 6 september 1944 naar Oranienburg (concentratiekamp, 30 km ten noorden 
van Berlijn) overgebracht.  
In januari 1946 kregen we bericht, dat Vader 13 januari 1945 in dit kamp overleden 

is.   
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Opel 

 
Soms liepen de samenzweerders tegen het avontuur op: 

 
In Lage Mierde togen er in het holst van de nacht, drie slecht bewapend, op pad, om 

S-spijkers te strooien; op binnenwegen en vooral niet teveel. Lage Mierde had niet 
veel meer te verliezen Het bleken er juist genoeg. Plots aan zwaaiende lichtbundels 
veegden de spijkerzaaiers een sloot in.  

Een Opelwagentje zoemde voorbij en dokkerde 80 meter verder als met treinwielen 
over rotsblokken. De bezempjes hadden dit vehikel de schande zeker niet aangedaan. 

De inzittenden uit de auto; de bijzitters in de sloot. Een viertal Duitse officieren 
belichtten verbaasd en vloekend de wapperende bandenresten en verzekerden drie 
"toevallige" voorbijgangers dat  ze met spoedberichten op weg waren naar het front 

aan het Albertkanaal en direct een andere wagen nodig hadden. De voorbijgangers 
trokken belangstellende onbelanghebbende gezichten en stapten, geen Duits 

verstaand, het donker in. De hoge officieren vlogen mee half Lage Mierde rond tot van 
de doelmatigste sloten, heggen, poelen en palen, blij waren met de beste zandpad en 
het slechtste paard, dat de omtrek kon opleveren. Het tempo waarmee dit voertuig 

inviel was wel omgekeerd evenredig aan dat waarmee de Opel was uitgevallen, maar 
het geval bleek toch verplaatsbaar. Met deze renwagen worden de spoedberichten 

naar Turnhout vervoerd. Het Opeltje, in de bossen verborgen, lag weldra 
ondersteboven, volledig afgetakeld. 
 

Wapens in Baarle-Nassau 
 

Mislukking betekende toch training. Wie kaatste, moest hier de kogel verwachten. 
 
Van een kapelaan uit Baarle-Nassau, kregen we een tip, dat daar ter plaatse naast de 

woning van een dokter, grote voorraden wapens en munitie waren opgeslagen. Daar 
de extra berichten van de B.B.C betreffende wapenleveranties toendertijd nog weinig 

uitwerking hadden, besloten we op een meer radicale manier de groep te bewapenen. 
Jan en Wim, flinke boys uit Eindhoven kregen opdracht om dit werkje op te knappen. 
 

De kapelaan gaf nauwkeurig de omstandigheden aan. De dokter was door hem 
ingelicht en gaf zijn volle medewerking. Vlak voor de middag arriveerden Jan, Jo en 

Wim uit Eindhoven in de Acht-Zaligheden. Eerst een hapje eten en de middag op stap. 
't Was prachtig weer, een heerlijk fietstochtje naar Baarle-Nassau. De omgeving werd 

verkend, niet met z’n allen, dat was te opvallend. Bij de kapelaan een plattegrond 
gehaald en de omgeving uitgestippeld. 
‘s Avonds laat zou de chauffeur met wagen komen. Tien uur was hij present en reed 

bij de dokter binnen... ‘s Nachts werd de Duitse voorraadkamer flink aangesproken en 
de wagen vol geladen. Wat bewapening betreft konden we voorlopig vooruit. Enige 

flessen traangas, handgranaten, pistolen, mitrailleurs, munitie. In één woord, een buit 
om van te watertanden, Besloten werd om pas na vier uur te vertrekken, omdat een 
auto in de nacht allicht alarm zou veroorzaken. Half vijf werd de auto geruisloos de 

straat opgeduwd en 't leek ons verstandig om de wagen ook nog verder de straat op 
te duwen, want de personen in de buurt waren niet allen even betrouwbaar, het 

aanslaan van een motor zou hen kunnen wekken. Dit werd ons ongeluk. Waren we 
maar direct weggereden, dan was alles achter de rug geweest. Nu waren we bijna de 
straat uit, toen van de andere zijde met een geweldige vaart, een wagen propvol met 

S.S. mannen kwam aangereden, die, voor we onze wagen op gang hadden, reeds 
stopte. Twee S.S.-ers sprongen met een pistool voor de chauffeur:" Was ist da los"? 
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De chauffeur die niet van onze ploeg was en ook niet van het vak, stond totaal 

verbouwereerd. Jo die naast hem stond redde de situatie; met veel omhaal van 
woorden, wist hij de aandacht van alle Duitsers een ogenblik op zichzelf te vestigen. 

De anderen die achter de wagen stonden, maakten hiervan gebruik, want het ging om 
hun leven. Ze vluchtten weg, de een achter een heb. de ander om de hoek van een 

huis. De Duitsers leken om water te doen was.. Hiervan maakte Jo gebruik om met 
een formidabele sprong over een heg heen te wippen en tussen de struiken van een 
tuin te verdwijnen,... Een hagel van kogels was het antwoord; mitrailleurs knetterden, 

lichtkogels werden de lucht ingeschoten, vonken ketsten uit de straatkeien, de hele 
groep S.S.-ers achter de vluchtelingen aan.  

 
In Casteren, waar de rest van de groep met spanning op uitslag zat te wachten, steeg 
de onrust met het uur. Het was reeds lang over tijd en nog steeds was er een bericht 

of de overval geslaagd was. Ten laatste werd de spanning te erg en werd besloten op 
onderzoek uit te gaan. In Hoogeloon was nog niemand thuis. Misschien in Eindhoven 

Er moest geïnformeerd worden. Rechtstreeks naar hun huis rijden was te gevaarlijk, 
want was iemand opgepikt, dan werd bijna zeker zijn huis bewaakt en raakten de 
andere leden ook nog in de klem. 

 
Bij familie in de buurt moest daarom voorzichtige geïnformeerd worden en dan 

iemand met een onschuldige boodschap er naartoe, die zou dan wel zien of alles O.K. 
was. Bert voerde dit programma uit en het gelukte nog beter dan verwacht werd.  
Hij zou naar de vader van Sander rijden en juist toen hij daar aankwam, reed ook 

Janus achterom, die wel een meter hoog sprong toen hij Bert zag. Direct moest alles 
uitgelegd worden: de overval en de vlucht; drie waren in elk geval veilig, dat wist 

Janus zeker. Jo en de chauffeur, was nog onbekend. Nog geen kwartier daarna kwam 
ook van hen goed nieuws. 
"De moffen hadden geen schijn van kans, met hun zware laarzen We hoorden ze op 

een half uur afstand nog als gekken door de heggen en over de straten schieten", 
vertelde Jo.  

Jammer van de buit, maar gelukkig niemand gepikt... We voelden ons toch opgelucht. 
 
 

 
 

 
Naast de verzetsrapporten lag een aanzienlijke hoeveelheid correspondentie. Dichtbij 

en veraf werd geïnformeerd naar de lotgevallen van gesneuvelden en hunne 
verwanten, om in plichtmatige piëteit een historisch overzicht te waarborgen en de 
helpende hand te kunnen reiken. Om meerdere redenen worden ondergrondsen over 

een kam geschoren met avonturiers, dilettanten en opportunisten, die kleinmenselijk 
in troebel oorlogs- en vooral vredes-water wilden vissen. De P.A.N. toch vooral in het 

onvoordeliger eerste, maar ook voor het samengestelde laatste heeft dit gebied zich 
grootmenselijk onderscheiden door de stichting 40 - 45 mede in het leven te roepen. 
De volgende correspondentie belicht de persoonlijke en huiselijke gevolgen, 

voortvloeiend uit milde offervaardigheid en harde doortastendheid. 
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IN MEMORIAM 

Roelf Herbo Cornelis Looij  
Geboren te Alkmaar, 15 september 1919. 

 
De zes weken krijgsgevangenschap die hij na de Duitse in val doormaakte, bekeerden 

hem zeer zeker niet tot de Nazigedachte. Toen hij in november 1942 als 
Rijksveldwachter overging naar de Marechaussee, trof hij het slecht. Geplaatst bij een 
Naziman, had hij al spoedig om principiële redenen een conflict en verliet de 

politiedienst. De oproep in juni 1943 om weder in krijgsgevangenschap te gaan, deed 
hem onderduiken en zijn krachten geven voor de goede zaak.  

Hij sloeg zijn tenten op in Zeeland, Oostburg. Zijn onversaagd gedrag deed hem dan 
spoedig de naam verwerven van Jan Knok. Hij haalde het bevolkingsregister van 
Zaanslag leeg; de zak met bescheiden scheurde , zodat hij telkens wanneer de 

patrouillerende moffen er niet waren, deze nog bij elkaar moest zoeken. De buit plm. 
70 kg vervoerde hij per rijwiel.  

In de K.P. "Sander" werkte hij te Eindhoven en omgeving, en was daarbij , als overal, 
een trouwe en opgewekte makker. Door hem kwam Tom (P.J. Haagen) ook in het  
piloten-werk.  

In de buurt van Baarle Nassau, werd hij met enige andere leden van de K.P. Sander 
tijdens een wapen transport door S.S. overvallen, met achterlaten van wapens en 

auto konden ontsnappen, onder een hel van machinepistoolvuur. 
In Augustus vertrok hij naar Amsterdam, om een opdracht in verband met de 
bevrijding uit te voeren.  

4 Oktober 1944 d.a.v., overviel bij een groots opgezette razzia de Grüne Polizei hem 
daar ten huize van zijn as. schoonvader in Amsterdam met een paar makkers van 

Trouw: Leo, Jan en Gerda (koerierster). 
Zijn schoonvader en as. schoonbroer Ferdinand werden naar de Euterperstraat en 
later naar de Weteringschans vervoerd.  

Agnes, zijn verloofde, wist zich de hele nacht schuil te houden op het achterbalkon en 
ontsnapte.  

In oktober, een week na de overval, werden Leo en Jan in Wormerveer op straat 
doodgeschoten. 
Op  24 oktober 1944 werden Roel, zijn a.s. schoonvader F. Oosterheert, tezamen met 

27 anderen, in de Apollolaan te Amsterdam gefusilleerd. Een goed makker ging heen, 
met zijn illusies. Als een lijfwacht bewaakte hij gewapend de echtgenote van een van 

zijn gearresteerde vrienden, toen deze informaties bij de S.D. ging inwinnen over haar 
man.  

Zijn woord, dat hij gewapend binnen zou komen, indien ze binnen zekere tijd niet 
terug was, was geen holle frase. Wij allen, niet in het minst zijn verloofde en ouders 
missen hem, De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren 

zij geloofd. 
 

Jacques F.M. 
 
Wat verzetslieden en hunne families riskeerden.  

Van Agnes mondeling opgenomen:  
 

4 Oktober 1944.  
Overval: Op Biesbosweg 51 's avonds 10 voor 9 gebeld. Agnes keek uit het raam, hele 
troepen moffen. Agnes, zei Roel, pistool te pakken. Roel werd door Pa en Ferdinand in 

een kast gesloten op 3e etage.  
Gerda, Leo en Rooi naar de  tweede etage, andere naar 3e etage. Agnes ging op het 

balkon, bleef daar de hele nacht zitten.  
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Moffen bleven bellen. Alles beneden doorzocht,  glas ingeslagen, schoten op Moe, en 

vroegen toen direct naar die Looij. 
Agnes zat buiten, moffen zaten op het dak, een vrouw riep naar de moffen om Ages 

te verraden, hetgeen niet gelukte. 
Leo en r. Jan gooiden papieren naar beneden, welke later door een held, omdat ze 

niet in huis wilde hebben, de moffen werden achterna gebracht. Moe wilde Agnes 
achterna gaan, maar toen ze zag dat de moffen haar achtervolgden, bleef ze, om 
Agnes niet te verraden, en wachtte de moffen af. Om hen te misleiden zei ze maar "Ik 

weet het niet" ; en zenuwachtig doende, "Ik zal hem wel zoeken", liep ze beneden 
door alle kamers heen. Door lawaai op de trap gingen de moffen toen ook naar boven.  

Door het vinden van een revolvertas, merkten ze pas dat het gevaarlijk was.  
Ferdinand, Pa, Leo, r. Jan geboeid, Gerda niet geboeid, naar beneden gebracht. 
Roel was er nog niet bij. Moe moest in de hal blijven. Roel werd gevonden en in zijn 

slaapkamer gebracht om daar verhoord te worden. Zolang moesten de anderen 
blijven liggen. Moe zag kans bonkaarten in de kachel te gooien. 15 Moffen pikten van 

alles mee, kleren, dekens, linnengoed enz., radio, stofzuiger, strijkijzer.  
 
Toen werd gebeld, telefoon. Een mof nam deze aan en riep Hollands sprekend: 

"hallo". Hij dwong toen Moe de telefoon over te nemen. "O Frits, ze zijn er om ons te 
halen, het is mis" waarna ze een klap met het geweer van die mof kreeg. Door de 

moffen werd de S.D. gebeld, en Roel en Gerda apart in een kleine wagen gehaald en 
naar Euterpestraat gebracht; de anderen per vrachtauto, waarop ook kleren enz. en 
de aanwezige wapens werden vervoerd. Enige dagen tevoren was een flesje springstof 

gebracht door een zekere de Rooij (ook gefusilleerd), dit flesje had achter het gordijn 
op de vensterbank gestaan. Een van de moffen vroeg hiernaar en keek meteen achter 

het gordijn, waar het gestaan had. Een dag en nacht hebben ze in de Euterpestraat 
zonder eten gezeten, daarna zijn ze naar de Weteringschans gebracht. Tijdens dit 
vervoer hebben ze nog even met elkaar gesproken. Ook Roel was hierbij Moe heeft 

hen toen nog druiven in de mond gestopt. 
Agnes bleef buiten enige uren zitten (drie vier uren) tot alles stil was; ze zat met een 

kleed over haar heen, en een wasbakje op het hoofd. Over verschillende balkons naar 
een tuinhuis geklauterd, waar een trap stond; ze bleef toen de rest van de nacht bij 
bakker v. M. tot negen uur, en is daarna naar familie gegaan. In de cel van Roel was 

een gaatje dat op de luchtplaats uitkwam; hij zag daar Moe door en riep haar: deze 
kon met de rug erheen, staande een gesprek met hem voeren over de toestand en 

ook met Leo sprak ze op die manier. Toen Jan en Leo gefusilleerd werden mocht ze 
daar niet meer komen.  

Op 12 en 13 oktober werden Leo en r. Jan op straat in Wormerveer doodgeschoten. 
De vader van Leo (Cornelis Dijksterhuis) werd op dezelfde dag of daags daarna,  
gefusilleerd. 

In de eerste dagen van Roels gevangenschap kreeg Agnes nog een briefje van Roel 
over André, dit was een briefje voor André zelf, een zekere Joop bracht een briefje 

(afschrift) met de ringen van Roel, doch wilde dat alleen persoonlijk aan Agnes 
overhandigen. Dit werd niet vertrouwd. Het originele briefje ontving Agnes begin 
maart 1946.  

Daags na het neerschieten van een S.D. agent werden in de vroege ochtend 29 
Nederlanders gefusilleerd, waaronder Roel, Pa, allen tegelijk opgehaald, op 4 oktober. 

Ferdinand, 26 jaar werd op transport gesteld naar Amersfoort en wist hierbij te 
ontvluchten, hij dook onder bij H.J. in Heeten, 
Moe werd vergeten en eerst nadat Agnes er werk van maakte op 20 december 1944 

ontslagen.  
Agnes is via J.F. als koerierster gaan werken. 
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Radiotoestellen 

 
In de tijd der Duitse overwinningen aan Zuid- en Oost front maakte de heer Goebbels 

zich zorgen over het feit dat niet alle leden van het "Herrenvolk" naar behoren de 
Sondermeldungen en de Jubelmarsen konden beluisteren, die over de wereld werden 

uitgebazuind. Van de andere kant vreesde hij dat velen, die niet de eer hadden tot de 
Übermensche te behoren teveel naar de gruwelpraatjes van de verachte 
tegenstanders zouden luisteren. Vele toestellen werden braaf ingeleverd. 

 
Goebbels: als velen voor, met en na hem, die in propaganda en reglementering de 

onvoldoende werfkracht van het idee en van het systeem bewezen, als de 
jeugdbeweging dit al niet had gedaan. Wie alleen met verachting tegen de wederpartij 
meent te kunnen opbieden, komt bedrogen uit, zolang eigen tekortkomingen zijn 

stellingen ondergraven. Gordiaanse knopen lachen met papieren zwaarden. De P.A.N. 
verachtte haar tegenstanders voldoende, maar niet zo zelf vergeten, dat zij afwachtte.  

 
Derhalve radio’s ! 
De radio's moesten voor den dag komen. Wij kregen het bericht op een 

donderdagavond. Zaterdag zouden de toestellen reeds worden opgehaald in Bladel. 
Dus uiterlijk vrijdagnacht moest de zaak veroverd zijn. Aanstonds werden de nodige 

maatregelen getroffen. Tussen Casteren en Bladel stond een molen al enige jaren 
werkeloos uit te kijken over het vredige landschap. De wieken waren afgebroken en 
alleen de slanke torenhoge romp stak als een massieve burcht in steenmassa in de 

lucht. Binnen waren drie zolders die echter niet meer door trappen verbonden waren 
zodat niemand omhoog kon klimmen. De eigenaar die zich steeds een goed 

vaderlander getoond had vond direct goed dat we de molen voor een of ander doel 
zouden gebruiken over zijn zwijgen behoefden wij ons geen zorg maken. Twee leden 
van ons gezelschap waren in het bezit van een tweewiel aanhangwagentje op 

luchtbanden. Hierop konden de toestellen geruisloos vervoerd worden. De inrichting 
van de zaal waar de toestellen waren opgeslagen We voldoende bekend geworden en 

daarom begon vrijdagavond om 11 uur een stille optocht in de richting Bladel met 
twee lege wagentjes. Een van ons was in politie-uniform gestoken. Een voorrijder 
zorgde dat wij tijdig genoeg gewaarschuwd werden bij onraad. Dichtbij de plaats van 

bestemming werden de wagentjes geparkeerd en de aanval zou beginnen. 
De politieman klopte aan. "Wie is daar" vroeg de wacht door de gesloten deur. 

"Politie, wij komen de wacht inspecteren en onze papieren laten tekenen."  
De deur ging open. De politie beambte stapte naar binnen, maar tegelijkertijd 

verschaften de andere gemaskerde leden zich door de geopende deur een plaatsje in 
de welgevulde proviandkamer.  

 

De bewakers hadden het laatste potje kaart die avond gespeeld. Tegen de verschenen 

overmacht konden zij geen strijd leveren en lieten zich dan ook gewillig met het 
meegebrachte oude-kwaliteit-touw aan hun stoelen vastbinden. Misschien zouden de 

bewakers wel geholpen hebben met het buitendragen der toestellen, maar dit werd 
niet geriskeerd. In Eersel was al eens leergeld betaald bij de overval op het raadhuis. 
Er lagen bergen toestellen en maar een klein gedeelte zouden wij mee kunnen nemen. 

De beste en nieuwste modellen worden dan ook uitgezocht, waarbij de geboeide 
bewakers nog waardevolle inlichtingen gaven. Voorzichtig werden de prachtige 

toestellen naar de wagentjes gedragen tot deze propvol zaten. Alle sporen werden 
uitgewist of in verkeerde richting gemaakt. De geboeide bewakers kregen hun 
instructies en de terugtocht begon. De wagentjes liepen geruisloos, doch op de 

hobbelige binnenpaadjes kantelde bijna een wagentje, maar met vereende krachten 
werd echter voorkomen, en vrolijk pinkte het rode achterlichtje van de voorrijder voor 

ons uit. Drie man van onze ploeg stonden reeds bij de molen, gaven het wachtwoord 



87 

 

en kwamen de buit in onze wagentjes bewonderen. Dezelfde uitroepen weeklonken als 

wanneer een moeder haar baby in de kinderwagen laat bekijken. Lang werd echter 
niet gewacht, er kon altijd onraad komen. 

De toestellen werden met behulp van een ladder naar de bovenste verdieping 
gebracht, waarbij met sommige omvangrijke exemplaren heel wat moest gesjouwd 

worden. Alles wat spoedig hoog en droog in letterlijke zin en wij konden weer op huis 
aan, waar het gebruikelijke enkelvoudige borreltje werd gepresenteerd.  
Allerlei gissingen werden gemaakt hoe het nieuws de volgende dag weer zou worden 

rondverteld en weddenschappen gesloten wie het de volgende dat het eerst zou 
vernemen.  

Vooruit wisten wij al dat niemand kans had tegen Hoogeloon, waar de veldwachter op 
dat gebied en reputatie had hoog te houden. Tot hiertoe zou de geschiedenis nog tot 
een blijspel zijn om te werken maar het is er tenslotte nog een droevig einde aan 

gekomen.  
Het was in de septemberdagen 1944 toen wij met de Engelse troepen vol goede moed 

Hoogeloon en Casteren binnenstormden dat de ramp gebeurd is.  
Reeds daags te voren hadden wij aan het Engelse hoofdkwartier een kaart met alle 
gegevens doorgezonden en daarop waren ook een vijftigtal Duitsers vermeld die zich 

langs het riviertje bij de molen hadden genesteld.  
 

Daar deze molen eventueel een prachtige uitkijkpost kon worden moesten de Duitsers 
daar onmiddellijk verdreven worden en wezen wij dadelijk de richting aan bij het  
Engelse commando. Met tanks en geschut werd de aanval ingezet. Lichte artillerie 

opende het vuur op het stenen gevaarte waarbij in een meter dikke muren spoedig 
kleine ronde gaten waren geschoten.  

Op een gegeven ogenblik steeg een rookkolom op en sloegen de vlammen uit de kap 
van het eeuwenoude bouwwerk. Meters hoog kwamen de vlammen uit, boven de 
stenen rand. Daar gingen de prachtige radiotoestellen. Nooit hebben wij kunnen 

uitmaken of de brand door het geschut is veroorzaakt ofwel door de Duitsers, die 
zoals bleek, veel stro naar binnen hadden gesleept.  

Moest het Vaderland deze toestellen al missen, de Heimat kon er evenmin de Engelse 
zender doorkrijgen.  
 

Treinrails opblazen 
 

Kostbaarheden kunnen ooit het veiligst op de onveiligste plaats worden opgeborgen 
en waar vaak het allerlaatst gezocht wordt. Nederland had toen volgens de 

lakenuitdelers niets kostbaarders dan het Verzet. 
 
Een dikke Duitser, glanzend van vettigheid en stolze zelfgenoegzaamheid,  logeerde 

onder het zelfde dak als het ondergrondse hoofdkwartier te Hoogeloon. Hij verzekerde 
ons dat het een strategische truc was, dat de geallieerden nog steeds de gelegenheid 

hadden om hun bruggenhoofd uit te breiden; zodra er voldoende Engelse troepen aan 
land waren zou de hele zaak verpletterd worden, nu was het de moeite nog niet 
waard. 

 
Aan de kant van de jager is het geweer werkelijk het minst gevaarlijk. Er mochten dus 

niet teveel Duitse schietapparaten naar Normandië, zeker geen grote. Het was een feit 
dat de Duitse aanvoer over land niet zo moeilijk was als de geallieerde over zee, met 
een rotsige kust als haven. Daarom word dan ook voortdurend, het spoor- en 

wegennet der Duitsers gebombardeerd. De Duitse tegenstand was echter nog taai en 
de geallieerde luchtmacht kon niet overal tegelijk zijn.  

 
Of de P.A.N. meetelde?  
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Heel gewoon liet de grote Geallieerde Engels-Amerikaans-Russische combinatie haar 

kleine Nederlandse afdeling los op onderdelen waar het van de improvisatie moest 
komen. Vrijwilligers voor: 

 
Dus onder het materiaal dik onder de beroerdigheid. Op zijn janboerenfluitjes, op zijn 

P.A.N.’s. Maar eraan gingen ze, ook de spoorlijnen, en tegelijk over half Brabant. 
 
Zo gebeurde het dat wij in die tijd, uit Londen bericht kregen dat alle spoorlijnen in 

het zuiden in dezelfde nacht moesten opgeblazen worden. De tijd om het uit te voeren 
was kort, want het was al een eind op de middag toen het bericht doorkwam. 

Terstond werden de nodige mannetjes bij elkaar geroepen, wat op zich al een heel 
werk was daar alles vlug en dus per fiets moest gebeuren en de Duitsers waren tuk op 
een Fahrrad. ‘s Avonds om zeven uur waren de springstoffen de bijbehorende 

mechanismen aanwezig. 
De prognose was gunstig voor de P.A.N. Geen clandestien vervoer: alleen dynamiet. 

 
Tussen negen en tien uur moest alles gebeurd zijn, maar dat was een onmogelijkheid 
omdat het al acht uur was, toen de groepjes uit Hoogeloon wegreden. 

Het was ruim 30 km. En de tijd was kort, het leek een wielerwedstrijd. Twee 
marechaussees uit Hilvarenbeek hielden een groepje aan: "Of er clandestiene 

goederen vervoerd werden? De tweede het dynamiet meesjouwden gaven vol gas en 
waren verdwenen voordat de politie tot bezinning kwam. De anderen kenden 
natuurlijk de vluchtelingen niet, "Waarschijnlijk shag-smokkelaars".  

 
De patiënt was het purgatief toegediend. 

 
Het geluid nam toe en ......"het zijn geen vliegtuigen", riep Janus, "het is een trein", 
ja, het was nu duidelijk te horen. Hij naderde uit de richting Tilburg. Scherp was het 

regelmatig getik te horen, boven de grommende ondertoon uit. Hij moest reeds 
halfweg de gevaarlijke plaats zijn, waarschijnlijk nog een kilometer.........nog ..... nu 

nog ...... plotseling even het felle oplichten van een gele vlam, er gebeurde echter 
niets, ze hoorden de trein nog rustig doorrollen......Toen plotseling de explosie: een 
geweldige knal en rammelend gekraak: ze hadden geen rekening gehouden met de 

traagheid van het geluid. De trein was opgeblazen; ze hoefden niet meer naar de 
plaats van de aanslag te gaan om dat te weten. 't Leek beter om maar direct op huis 

aan te werken. Tegen de morgen was de groep Riel thuis, na in de bossen geslapen te 
hebben.  

 
De onverbiddelijke P.A.N. die moederlijk zorgde voor alle mogelijke wanorde naar 
buiten, waakte vaderlijk over de strengste orde naar binnen. 

 
Pas 's morgens te vier uur kwam de andere groep aan....... Zonder resultaat. De 

bewaking was die nacht te sterk geweest volgens hun zeggen: 't Was te gevaarlijk. 
Daar dit woord eigenlijk in onze taal niet mocht voorkomen, moesten ze om alles weer 
goed te maken de volgende dag terug en dan wel met resultaten terugkomen.....  

 
De volgende dag was ook de lijn Tilburg-Breda opgeblazen. De opblazer was niet 

helemaal in het ongelijk en had er wel wat mee te stellen om niet uitgeblazen te 
worden. 
 

Nadat de saboteur de springstof had aangebracht rende hij weg. Toen hij circa 200 
meter van de spoorlijn verwijderd was, volgde de explosie, daarna werd geweldig 

geschoten. Uit alle coupé-raampjes stak een Duitse geweerloop. Hij hoorde de kogels 
over zich heen fluiten en verdween zo vlug zijn benen hem dragen konden want hij 
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wist wat het einde van de wilde schietpartij kon betekenen. Maar ze kwamen te laat, 

de vogel was gevlogen. 
 

Fons van der Heijden 
 

De P.A.N. stond altijd aan de gevaarlijkste kant en nooit aan de verkeerde. 
 
Een gevangen genomen Duitser werd vermist toen hij de volgende dag nog steeds 

niet op appel was verschenen. Diezelfde dag waren ook te Netersel een paar van de 
neergeschoten piloten aangekomen en een was bij de commandant F. v.d. H. 

ondergebracht. 
Men had hem een ander pak aangetrokken, maar zijn uniform niet goed genoeg 
verstopt. Bij een huiszoeking werd dit uniform gevonden en daarna ook een gewonde 

Amerikaan, die direct als krijgsgevangene werd weggebracht.  
Fons zelf werd door de moffen meegenomen en het veld ingedreven. Hij moest voor 

de Duitsers uitlopen tot hij bij een maisveld was gekomen. Daar knalden plotseling 
enkele schoten en de commandant viel neer, dodelijk getroffen in de rug.  
 

Niemand, ook hijzelf niet, had verwacht, dat de Duitsers lichtvaardig over een 
mensenleven zouden beschikken, en op zo'n laffe manier hun tegenstanders zouden 

vermoorden. Als ze alles hadden geweten! 
 
Vele boeren hebben in de oorlog een slechte naam gevestigd. Men vergat gemakkelijk 

dat de boer en alleen de boer een land overeind houdt en daarvoor en daardoor leeft 
in een dwang positie tussen alle machten van hemel, aarde en hel en wat er 

tussendoor nog opduikt. In zijn dubbele kwaliteit van Nederlander en boer is hij niet 
de vlotste waartoe hem arbeid en ontwikkeling ook weinig steunen, zodat men hem zo 
lang mogelijk over het hoofd ziet. Ook de boer emancipeert wel, maar er zijn 

gebieden waar emancipatie hem slechts schaden kan. In oude gemeenschappen 
heerst nog christelijk-humanistische geest hoewel niet in tekst. Tekst schijnt een soort 

excuus. Het is een verheugend feit, dat onder de rapporten er een is, dat een en 
ander belicht van niet particuliere zijde, en den boer van de beste kant doet kennen. 
 

Weert, 16 December 1944. 
 

Mijne Heren, 
 

Bijgaande moge ik U aanbieden een rapport samengesteld door mijn vriend, de Heer 
L.V. med. stud. Breda, betreffende de familie van der Heijden, Netersel (gem. Bladel). 
Een nadere toelichting van mij lijkt mij overbodig het is een sobere weergave van 

daden van een man, die met hart en ziel zijn vaderland heeft willen dienen. 
Na lezing van het verslag zal het U zonder twijfel duidelijk zijn dat hier een helpende 

hand eerste plicht is. De velen, die door deze familie in de bezettingsjaren in alle 
mogelijke opzichten zijn geholpen, zullen zeker niet nalaten een bewijs van 
waardering te geven. 

Hierbij kan het echter niet blijven. De toekomst van de vrouw die haar man verloor 
tijdens de uitoefening van zijn plicht - het was veel meer dan zijn plicht - moet 

verzekerd zijn.  
Ik wend mij  daarom tot U met een dringend verzoek daadwerkelijk steun te willen 
verlenen. Indien mogelijk in de vorm van een maandelijks uit te keren salaris. 

Het is mij niet bekend in hoeverre van staatswegen kan worden gezorgd. 
Ik vertrouw, dat u deze maak in overweging wit nemen en mij hierover wilt berichten. 

 
Hoogachtend,   wg. H. 
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Allereerst enige bijzonderheden over het gezin. De familie van der Heijden is 

woonachtig te Netersel, Hoef B.31 en bestond uit Alphonsus van der Heyden (geb. 29 
januari 1896) en zijn vrouw M. v. H. (geb. 26 juli 1895) en zes kinderen. Zij 

bewoonden een huis dat in de oorlogsdagen van september 1944 heel veel geleden 
heeft. De kostwinning bestond uit de opbrengst van hun bouwland en hun vee. 

 
Over de onderduikers. 
 

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 nam 

Fons volgende onderduikers op:  
 

1. Doctor W.L. van 3 juli 1943 - 10 juli 1943.  
2. W.H. van 20 juli 1943 - 4 september 1944, vaandrig.  
3. J.v.d.D.d.W. van 14 augustus 1943 - 14 oktober 1943.  

4. H.W. van 2 november 1943 - 4 december 1943  
5. M.W. van 24 augustus 1943 - januari 1944.  

6. L.V. van 21 februari 1944 - 23 september 1944.  
7. F.H. van 11 april 1944 - 15 augustus 1944.  
8. P.G. 29 juli 1944, door Gestapo gezocht.  

9. T.E. van 15 augustus 1944 - 4 september 1944.  
10 N. van 7 september 1944 - 11 september 1944, lid van ondergrondse organisatie. 

11 H.v.D. van 7 september 1944 - 20 september 1944, werd gezocht. 
12.H.v.D. van 7 september 1944 - 20 september 1944  
13 R.v.S. van 7 september 1944 - 20 september 1944  

14 G.J. van 7 september 1944 - 20 september 1944 
 

Verschillende andere personen werden door zijn hulp op andere adressen 
ondergebracht o.a. P. v.d. S. en J. W. Verder bracht Fons nog een Directeur van de 
Jurgens fabrieken over de grens naar België. Ook waren er onderduikers, die geen 

distributiebescheiden hadden. Evenmin eiste hij, hetgeen vele boeren wel deden, dat 
zijn onderduikers mee werkten op de boerderij. Hij beschouwde hen als gasten en  

en verleende 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 

zakken naar huis. 
 

Hulp aan ontvluchte Franse krijgsgevangenen, Engelse en Amerikaanse piloten. 
 
17 Januari 1994 ontmoette Fons 3 vreemdelingen. Het bleken Fransen te zijn, 

gevlucht uit krijgsgevangenkampen ten Oosten van Berlijn, Het waren: 
 

George Gandin, Sergeant,13 Rue de Buchelay, Mantes Gassicourt  (la-Jolie) , 
département des Yvelines et de la région Île-de-France. 
 

Léon Villard, 12 Rue Elisée Reclus, Le Kremlin-Bicêtre, departement Val-de-Marne, 
région Île-de-France.  
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Coubret Lucien, soldat à Frontier, c. Tubusson (Aubusson?), Creuse.  

 
Zij waren op weg naar hun vaderland. Fons beloofde direct hen over de grens te 

brengen. Diezelfde dag nog werd dit geprobeerd. De Duitsers hadden echter daags 
tevoren hun grenswachten verdubbeld en daarom moest nog even wacht worden. De 

3 gasten sliepen die nacht bij Fons. De 18e Januari besloot Fons ondanks versterkte 
grenswacht de grens te overschrijden Alles gelukte goed onderweg werd het even 
moeilijk toen marechaussees de weg versperden. Na een warm pleidooi van Fons 

verleenden zij hun medewerking. 
In België kreeg Fons contact waardoor de mannen naar Frankrijk kwamen. 

 
Lange tijd later ontvingen wij een brief van George, waarin stond, dat hij reeds 2 
dagen na zijn vertrek uit Netersel thuis was gekomen. 

 
Fons liet zich niet afschrikken door de straffen die de Duitsers stelden op het verlenen 

van hulp aan dergelijke vluchtelingen en gaf zijn medewerking zonder bedenken.  
 
Van 23 mei 1944 tot 8 juni 1944 was Ernst Holmes, piloot van de R.A.F., de gast van 

de familie van der Heijden. Zijn woonplaats in England was Durham on Tyne, zijn no 
1058581. De oudste dochter van ons vond hem morgens in het weiland, bracht hem 

thuis en sedertdien verbleef hij daar, zolang het nodig was. De wens van Holmes was, 
zo spoedig mogelijk naar zijn land terug te keren. Hij verwachtte hierbij hulp van een 
ondergrondse organisatie. Fons zocht contact met zo’n ondergrondse en kreeg dit.   

Zij konden echter geen hulp verlenen. Na 14 dagen kwam Fons in aanraking met 
wachtmeester B. uit Esbeek. Deze zag wel kans om Holmes weg te brengen en 

zodoende vertrok hij zaterdag 8 juni. Gedurende deze periode werd alles gedaan om 
hem veilig te herbergen. Tevens spaarden zij geen moeite om het verblijf voor hem zo 
aangenaam mogelijk te maken. Vanaf deze tijd was de familie van de Heijden 

ingeschakeld bij deze organisatie die diende om Engelse en Amerikaanse piloten naar 
hun land terug te brengen.  

 
Op 8 augustus 1944 kwam via P.S. en J.V. uit Bladel bericht, dat Amerikaanse piloten 
ergens wachtten om gehaald te worden. Diezelfde nacht gingen we er op uit en 

brachten ze bij ons in huis. Het waren: 
 

William P. Perris, 304 Gladstone Boulevard, Kansas City, Missouri (navigator). 
George Blanford, Carlisle, Indiana (bomb aimer, bommenrichter). 

 
Op 14 augustus vertrokken zij via dezelfde weg als Holmes.  
 

17 September was de dag dat honderden vliegtuigen met parachutisten over Netersel 
vlogen. Bij Bladel werden 13 vliegtuigen neergeschoten. Verschillende parachutisten 

kwamen in de omtrek neer. P.G. uit Dun vond twee Amerikanen in de hei, die wij die 
middag nog haalden. Het waren: 
 

G.H. Pitt. RTE 2, Bax Coconut Grove, Miami Florida (navigator). 
D.R. Bunham, 419 Birdsallstreet, Endicott, New York (marconist). 

 
Zij werden bij ons 2 dagen verzorgd en we brachten ze in de nacht van 18 september 
op 19 september naar Casteren, vanwaar ze naar Son vervoerd zouden worden.  

 
Maandag 18 september vernamen wij van K. uit Bladel, dat er bij hem nog een 

Amerikaanse parachutist in de schuur was, waar hij geen raad mee wist. Fons ging er 
heen en bracht hem mee naar huis.  
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Het was Lucien Hopkins 1315 Michigan street, Hammond, Indiana.  

 
De L. uit Bladel kwam ons hulp vragen voor een gewonde parachutist,  een 

Amerikaan: 
 

H. de Lopes, adres 6175.3 Street K/C.K.  
 
Deze werd eerst verzorgd en middags op een wagen naar huis bereden, waar hij 

verpleegd zou worden. Hij had een ongevaarlijke schotwond in de rug.  
Hopkins werd tegelijk met G. Pitt en D. Dunham naar Casteren gebracht.  

19 September kwam de dokter bij de Lopez en werd over behandeling gesproken . 
20 September, werd 's morgens het huis doorzocht. 
De American werd nog niet bevonden want hij lag op een zolder boven de 

varkensstallen. "Fons word die morgen doodgeschoten" 
De Amerikaan kon niet meer vervoerd worden zonder dat de Duitsers het zagen.  

Wij voorzagen hen echter wel van voedsel. 
Om 5 uur 's avonds werd hij echter gevonden. Wat er verder met hem gebeurd is, is 
onbekend. Waarschijnlijk is hij naar een ziekenhuis vervoerd. 

 
Einde van Fons van der Heijden.  

 
Woensdag 20 september werd Fons om 8 uur 's morgens door enkele Duitsers op 
straat aangehouden en meegevoerd. Tegelijkertijd Piet, zijn oudste zoon. Beiden naar 

het café van H. v. H.  
Hier ondervroegen de Duitsers Fons. Indien hij niet binnen een half uur toegaf, dat hij 

Engelsen in huis had gehad, zouden we hem doodschieten. Zij vertelden hem, alle 
spullen ervan gevonden te hebben. De toestand was nu zo, dat de gewonde 
Amerikaan ons verborgen was en de andere 3 de avond tevoren vertrokken waren. 

Intussen waren ook H. v. D. sr, G. J. en R. v. S. 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 was, hij bekende dat hij 3 
Amerikanen had geholpen en weggebracht. Na deze bekentenis werd Fons door 
enkele Duitsers weggevoerd. Bij een akker aan de rand van het dorp gekomen, werd 

hem bevolen om  voor hen uit te gaan. Enige tientallen meters van de weg, schoten 
ze hen van achteren dood, lieten hem liggen en verdwenen. Alle anderen werden 

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. 
 
Plundering van het huis.  

 
Na deze schandelijke daad, nestelde zich een groep moffen in ons huis. Zij begonnen 

direct te snuffelen en te stelen wat van hun gading was. Wij zagen nog kans om de 
dekens in veiligheid te brengen. ‘s Middags om 5 uur vonden de Duitsers de gewonde 
Lopez. Onmiddellijk gingen zij weer naar de vrouw van Fons. Deze wist volgens haar 

zeggen niets en schoof alles op naar vermoorde man. Zij lieten haar toen met rust, 
maar zochten de dochter van Fons, en naar mij omdat zij vermoedden dat wij de 

Amerikanen verpleegd hadden. De 6 kinderen van de familie en ik zagen nog kans om 
op tijd naar Middelbeers te vluchten. De vrouw van Fons bleef in Netersel bij haar 
broer. 

Nu het gehele gezin het huis verlaten had, begonnen de Duitsers pas goed hun woede 
te koelen. Zij stalen de gehele inboedel (kleren en huisraad, kostbaarheden enz.). De 

dagen, die volgden brachten veel leed over Netersel. Ook het huis van Van der 
Heijden werd zwaar getroffen. Granaten sloegen door het dak en de vloer, en 
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explodeerden. Het dak en de vloer werden erg beschadigd. Een granaat sloeg de 

staldeur weg en een stuk van de muur. Twee andere granaten werden door de muren 
in de achterbouw geschoten en vernielden heel de bijkeuken. Twee dagen regen over 

de ruïne deden de rest. Zo vonden we 7 oktober ons huis terug.  
 

Hulp in het algemeen.  
 
Zoals vermeld had Fons van der Heijden voortdurend contact met de Heren v. D., E. 

en Z. Hoofdzakelijk met de jacht en met zaken. Zij nodigden hem uit brood te bakken 
voor de gijzelaars in Vught. De benodigdheden zou hij van hen krijgen. Meer dan een 

jaar heeft de familie van der Heyden hiervoor gezorgd. Behalve dit stuurden wij van 
eigen voorraad geregeld voedsel naar Mevrouw B. voor haar man Mr. B, van de 
Generale Staf, die in krijgsgevangenschap verkeerde. Hier past eerbiedig zwijgen; De 

rechtvaardige, in den Heer overleden, leeft door het geloof, dat zonder de werken, 
een dood geloof is. 

 
Brandstichting  
 

Het was immers vier jaar lang met vuur-spelen geweest. 
 

…..waarop na ongeveer een kwartier een felle steelvlam de lucht inschoot. De 
generale repetitie was prachtig gelukt. Er bleek voor de daders voldoende tijd te zijn 
om zich van de plaats van de brand te verwijderen. Bij een brand in een stroberg 

komt direct een hele massa volk toe te lopen en ook de Duitsers bleven gewoonlijk 
niet achterwege. Twee man was voldoende om de opdracht uit te voeren. 

 
Maar soms speelde het vuur met de vuurmaker. 
 

Driftig draaide Jan de schroef weer aan, krak....nog een paars slagen er boven op, 
dan werkt het beter......Het werkte te goed, want nauwelijks was Jan een pas of drie 

weggesprongen of een felle steekvlam sloeg omhoog uit het stro en wat knipperend in 
de zijwand van de kurkdroge pakken die er boven op lagen gestapeld....."Te hard 
gedraaid"..... vloekte Jan, en vluchtte weg zo snel hij kon. Janus was al een eindje 

vooruit en wachtte hem op. Hij had nog geen onraad gezien en dat kalmeerde wat. 
 

Toch kwam assistentie uit de lucht vallen. 
 

Toen gebeurde plotseling iets onbegrijpelijks. Met een snel opkomend gebrom 
naderde laag een Duits vliegtuig en vloog brullend op het brandend toneel af. Drie,  
vier bommen kraakten uiteen. De bedoeling hiervan was onduidelijk. 

Misschien dacht de Duitser de brand op die manier te blussen, of meende hij dat de 
daders nog in de buurt zouden zijn. Hoe het ook zij, de twee saboteurs pakten vlug 

hun karretje en snorden binnen spertijd met een vaartje op Hoogeloon aan. 

 

Voedselverduistering 
 

De P.A.N had wel politieke flair, toen al. Het komt daarbij minder aan op het feit dan 
op het motief. Een goed bestuurder weet voor het slechtste bewind het beste motief 

uit te hangen. 
 
Gerrit kreeg het prachtidee om dit heel officieel te laten gebeuren en zette daarom 

een circulaire van de politie-generaal in elkaar, die door de post bij de politie zou 
bezorgd worden. De enveloppen hiervoor, hadden wij in voorraad en de circulaire 

werd zodanig opgesteld dat het geen argwaan kon wekken. De motieven voor de 
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voedselspreiding werden dan ook precies omgedraaid. Zo stond erin dat met het oog 

op mogelijke sabotagedaden van ondergrondse elementen de voedselvoorraden 
onmiddellijk door de plaatselijke politie moesten verspreid worden. De verordening 

was met een prachtige handtekening "gezeichnet" en kwam in de bus bij de 
politiemannen, die wij hiervoor hadden uitgekozen. Reeds de volgende dag kwam de 

veldwachter om raad. ‘s Middags ging hij naar de molenaar en naar de 
kraanhandelaars; een paar uur later reden al een paar zwaar beladen wagens over de 
binnenwegen om de voorraden te verstoppen. Wat betreft de botervoorraden op de 

fabriek, hierover werd in een ernstig onderhoud met de directeur uitvoerig gesproken. 
De laatste dagen voor hun aftocht werden door de Duitsers nog wel een paar 

tonnetjes boter buitgemaakt, maar hiervan werden ze ook weer ontlast voor ze het 
naar veiliger oorden konden wegslepen. 
 

Men ziet van hier, zeggen Vlaamse stamgenoten, wat er van dit volk nog had kunnen 
terecht komen, als de P.A.N.-dynastie mede aan het bewind was gebleven. Het 

geconstateerde schijnrecht zou dan echter ernstig in het gedrang zijn gekomen en 
daarmede de goede orde en de ondoelmatige afweer van vreemde ismen en eigen 
bevlogenheden. 

 

Autobanden 
 

Het was in augustus 1944 dat de Duitsers tussen Parijs en Brussel voor de 
aanstormende Engelse en Amerikaanse tanks op de vlucht sloegen. 
Gedurende ruim drie dagen en nachten trok onafgebroken een aaneengesloten  

stroom van Duits materiaal in de richting Eindhoven en verder naar Duitsland. 
Alles wat wielen had werd door de bevolking verborgen want niets was veilig voor de 

radeloos vluchtende mof. 
Het overbrengen van berichten of het smokkelen van films was in die dagen uiterst 
moeilijk en moest altijd over binnenpaadjes gebeuren, daar de grote massa der 

Duitsers de hoofdweg hield. Een enkele deserteur zocht wel eens een andere weg, 
maar wij gingen in die dagen meestal met tweeën en daar wij gewapend waren, kon 

een enkele mof die toch al niet erg dapper was, ons "Fahrrad" niet afnemen; meestal 
liet hij zelf wel een veer in de vorm van een fiets, geweer of handgranaten. Het 
meeste werk gebeurde destijds 's nachts. 

 
Reeds bij de aanvang van de terugtocht worden in Oirschot in Hoogeloon en bij de 

smid in Casteren honderden sabotagespijkers gefabriceerd, die als sneeuwvlokken in 
het Kempenland de wegen bedekten. Het waren ijzeren haken die steeds met een 
vlijmscherpe punt omhoog lagen, hoe men ze ook gooide. 

 
Automatisch, zoals de hele P.A.N., soms ook de rest, meer of minder 

 
‘s Nachts werd de drukke weg tussen Reusel en Eersel steeds weer met deze haken 

bestrooid en het was werkelijk muziek voor ons als we telkens een wagen, die 
zoemend naderde door de stilte van de nacht, met gerammel en gekletter hoorden 
doorrijden. Pas een paar honderd meter verder merkten de Duitsers gewoonlijk dat 

hun banden leegliepen. Het gevloek dat daarop volgde hebben we nooit van nabij 
meegemaakt, maar we konden ons dit levendig voorstellen.  

 
We hebben het trouwens in geuren en kleuren horen vertellen door een garagehouder 
in Bladel die ‘s nachts uit zijn bed getrommeld werd door de Duitsers. Met twee 

knechten en met de hulp van de Duitsers heeft hij in één nacht  acht wagens met 
ieder vier lekke banden moeten repareren….. of "sterven" vertelde hij er bij. Want de 

Duitsers waren door het woeste heen en wilden direct alles neerknallen. De moffen 
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waren S.S.-ers die weer op weg waren naar het Albertkanaal om de geallieerde 

opmars te stuiten.  
 

Gliders komen  
 

De Duitsers zouden wel voor helpers zorgen. 
‘s Middags werd bericht dat de Duitsers een razzia zouden houden. In allerijl werd het 
nieuws in het gehele dorp doorgegeven en rond twee uur trok de gehele mannelijke 

bevolking de bossen in .... Het was zondag en prachtig weer. 
Al deze helpers waren tot de tanden gewapend, doch ook niet verder. 

Maar het was de P.A.N. en dat betekende samenwerken en doortasten, zoals de 
Amerikanen en Duitsers zouden ervaren. Want de hel brak los over de omgeving en 
herschiep de bedachtzaamste kinkel in een zelfvergeten helper en vlot-in-den-

wegloper. De P.A.N draaide op volle toeren en dirigeerde het dood en verderf brakend 
orkest, zonder inzage van de partituur: ze zouden het zelf wel merken als ze onder 

een brandend neerbonkend toestel raakten. Het lange rapport vormt een waardige 
Brabantse zandhazen-tegenhanger van het wereldvermaarde Hollandse zeerobben-
reddingswezen. 

 
Af en toe vloog een vliegtuig in de verte. "Duitse vliegtuigen zie je bijna geen meer", 

zei Bert W. Het zijn overdag bijna allemaal Amerikanen en 's nachts Engelsen." 
Ik geloof dat daar weer een groep Amerikanen aankomt zei Gerrit, maar ik kan ze niet 
in het oog krijgen, ze moeten erg laag zijn. "Daar, daar", wees Bert en tussen de 

bomen verscheen een groep van wel veertig monsterachtig grote toestellen, laag over 
de grond. "Nu gaat Eindhoven eraan", zei Bert, dadelijk zal het gedreun wel te horen 

zijn." Daar kwam alweer een groep, nu iets hoger en links ook een. Daar komt een 
serie recht op ons aan"...... De monstervogels kwamen recht over Casteren en 
Hoogeloon en zo verder op Eindhoven aangevlogen. 

De letters waren zonder kijker nog duidelijk te zien. "Daar komt een groep met 
zweeftoestellen" riep Gerrit opeens, die de kijker had. "Dat wordt een luchtlanding 

was direct de conclusie".  
"Ik denk bombarderen, hoor je dat niet" zei Bert. Toen ineens begon het te dreunen 
en te bonken in de verte.  

"Afweergeschut" zei Gerrit. "Daar brandt er een" riep iemand. Terstond keek iedereen 
naar het brandend toestel dat rustig verder vloog.  

Na een ongelooflijk lange tijd sprongen een tiental parachutisten uit het toestel. "Wat 
zei ik?" vroeg Gerrit nog aan Bert "een luchtlanding of niet" en tegelijk stormden ze 

allen vooruit in de richting van de dalende parachutes. Nog geen honderd meter 
verder zagen ze echter een tweede toestel dat brandend kwam aangevlogen. Het kon 
niet ver uit de buurt vallen. Met de grootste snelheid liepen ze in de richting waar het 

toestel neer moest komen. Langzaam zakte het vliegtuig af. De brandende stukken 
vielen los van de laaiende reuzenfakkel. Parachutes kwamen omlaag gezeild; rode en 

witte. Een rode vloog in brand door neervallende benzine; de last tuimelde omlaag. 
Het toestel schuurde over een laag dennenbos en rukte boompjes uit. De hei brandde   
op verschillende plaatsen. De wielen stootten op de grond; een vleugel ploegde door 

pas gezaaid groen; wolken stof en grond sloegen omhoog. Er was reeds iemand bij 
het toestel, anderen kwamen toegelopen. Scherpe knallen van ontploffende mitrailleur 

kogels knetterden uit het brandende vliegtuig. Gerrit en Bert liepen al wat ze lopen 
konden. Hoewel het levensgevaarlijk was zagen ze dat een piloot door iemand uit het 
brandende toestel werd getorst en een eindje verder neergelegd. De man die dit 

klaarspeelde liep direct terug en voordat Gerrit en Bert er bij waren had hij reeds een 
tweede en laatste piloot uit de cabine gesleept. Met vereende krachten worden nu 

beide piloten nar de rand van het bos gedragen. Gerrit stuurde direct iemand naar de 
dokter in Vessem en ging zelf met Bert op zoek naar omlaag gesprongen 
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parachutisten. Bert liep hijgend mee en samen verstopten ze parachutes en 

neergevallen munitie.  
Andere leden van onze groep waren ook gearriveerd en hielpen alles mee verstoppen 

wat op aanwezigheid van parachutisten wees.  
"Daar brandt er weer een" riep Bert. Allen keken op en zagen niet een maar twee 

brandende toestellen recht op hen afkomen, ieder een zweeftoestel aan een lange 
kabel mee trekkend. Het voorste vliegtuig liet de kabel los en zwenkte langzaam af; 
het tweede bleef rechtdoor vliegen. "Het valt hier neer" gilden enkele mensen, en 

ieder vluchtte weg en zocht dekking in sloten en kuilen. Intussen liet ook dit toestel 
de kabel met de glider los. De trekker ging iets op een kant hangen en zwenkte een 

tikje naar rechts.  
Plotseling brak krakend een van de vleugels af en zweefde zig-zag omlaag. We zagen 
nog hoe een witte parachute zich losmaakte van het toestel ; dan stortte het 

vleugellamme gevaarte omlaag en kwam met een donderende slag tegen de grond. 
Alles liep er op af, behalve Gerrit en Bert, die haastig naar een plek holden waar de 

piloot moest neerkomen; langzaam kwam hij met zijn blinkend witte valscherm 
omlaag gezeild.  
 

Dicht bij Hoogeloon kwam hij neer, waar Janus ook juist kwam toelopen. 
Terstond werd de Amerikaan, die erg overstuur was, gerustgesteld en hij kalmeerde 

heel wat, toen hij merkte bij leden van de ondergrondse terecht gekomen te zijn.   
 
Wat "Of course" was. Er mocht wel wat groenige kalmte zitten tussen de gerechten 

van deze overkokende heksenketel.  
 

Iemand kwam melden dat er nog twee piloten in een bos in de buurt zaten. Toen 
Gerrit daar aankwam, werd zijn roepen en fluiten niet beantwoord. Pas na veel zoeken  
vond hij twee wantrouwige en zenuwachtige Amerikanen, die echter wel met alle 

plezier meegingen, toen hij zich bekend maakte en beloofde hen binnen tien minuten 
bij een groep van hun collega’s te brengen. Ze hadden beiden veel bloed in het 

gezicht, maar dat waren enkel schrammen zeiden ze ter geruststelling. Onderweg 
vertelde de een dat hij professor was te Pittsburg. Als het gemakkelijker was wilde hij 
ook wel proberen Frans te spreken. Gerrit vond dat goed , maar het bleek al gauw dat 

de geëerde prof zijn Frans wel wat vergeten was en Gerrit begon toen maar weer in 
het Engels. Toen er echter plotseling een haas voor hun voeten op sprong wilde de 

prof toch nog eens laten zien dat hij zijn Frans niet vergeten was en riep heel 
triomfantelijk "carbon, carbon". Toen schoten beiden in een lach en de prof bekende 

dat hiermede de kennis van Frans zo ongeveer was uitgeput. Na tien minuten lopen 
werden we met ingehouden gejuich door de overige Amerikanen ontvangen. 
Gezien het op te bergen exemplaar, werden zo daar niet veel te vroeg uit de circulatie 

genomen. Tientallen bladzijden gaat het zo door, als een adembenemende 
caleidoscoop van verschrikkingen waarop de P.A.N. scheen gewacht te hebben. 

Althans, de geallieerde eenheden stelden haar kuikens veilig onder de vervaarlijke 
Brabantse kloek die uitbundig haar moederlijke instincten uitleefde.  
 

Intussen kwamen twee andere groepen Amerikanen in twee "Jeeps" aangereden, 
zodat ze nu in totaal achttien man sterk waren, met drie jeeps en meer dan zwaar 

bewapend. De oudste officier kwam met Gerrit overleggen wat het beste was. Deze 
gaf hen de keus tussen drie mogelijkheden n.l. naar Valkenswaard rijden, waar de 
Engelsen waren doorgestoten of naar Son, waar hun eigenlijke plaats van bestemming 

was. In beide gevallen moesten ze twintig km tussen de Duitsers door. En tenslotte 
konden ze zich hier ook in de bossen verbergen.  

De commandant wilde echter alles aan de verzetsgroepen overlaten, daar zij de 
terreinomstandigheden het beste kenden.  
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Zo eenvoudig was het echter niet, de luchtreizigers leken de moeilijkste plaatsen uit 
te zoeken en de Duitsers leden ook niet aan tekort aan belangstelling, al werden er 

tussendoor wel enkele uit weggekaapt, mits ze de moeite waard waren. Voor een 
kleinigheid konden de manoeuvres niet worden afgelast.  

 
De drie jeeps waren overladen met mitrailleurs en stenguns, met pistolen en 
handgranaten. Tussen Vessem en Wintelre kwam een Duitser aangefietst, maar toen 

hij de Amerikanen zag, liet hij zich als een blok van zijn Fahrrad vallenen vluchtte op 
de grootste versnelling het bos in.  

Even voorbij Wintelre, net om een hoek werd een tweede mof ontmoet, die totaal 
verrast beide armen als een drenkeling in de lucht stak. De drie jeeps hadden echter 
teveel haast, en de mof liet van verbazing zijn onderkaak een halve meter zakken, 

toen ze hem daar ongehinderd lieten staan. De lachende groep in de jeeps was reeds 
een heel eind verder , toen ze hem nog steeds met de handen omhoog zagen staan, 

als de vrouw van Lot, die van schrik verstijfde …… 
 
Piloot Blumberg 

 
Misschien! Zeker van verwondering, die mogelijk overging in bewondering, maar in 

ieder geval in de waarste vreugde om het onverwachte levensbehoud. Hij was een te 
licht gerecht in de mallemolen van zware gangen.  
Ze waren ’s avonds om elf uur nog druk plannen aan het maken, toen een buurman 

van Gerrit kwam vragen of hij even mee wou komen. Buiten deelde hij geheimzinnig 
mede, dat bij hem aan huis een Amerikaan was aangekomen en hij niet wist wat hij er 

mee aan moest vangen, omdat het zo gevaarlijk was daar er voortdurend Duitsers 
over de straat liepen. 
 

Gerrit ging aanstonds mee en trof daar inderdaad een Amerikaans piloot aan, een 
luitenant, zag hij, met bebloed gezicht. Hij zat voor een stapel boterhammen, maar 

scheen weinig eetlust te hebben. Toen Gerrit binnenkwam, glimlachte hij pijnlijk en 
vertelde: "veel pijn, gekneusde schouder, rechter arm stijf, knieschijf niet in orde, 
bloed aan het hoofd had niets te betekenen; was maar een schrammetje". 

Gerrit vroeg of hij een paar honderd meter zou kunnen lopen , dan zou hij hem mee 
naar huis nemen. Het was te proberen….. 

Buiten was het stikdonker. Aan de voorkant van het huis klonken de gespijkerde 
laarzen van de Duitsers op de straatkeien. De Amerikaan keek angstig en was blij, 

toen ze het huis aan de achterkant verlieten en in de tuin verdwenen.  
Half gedragen door Gerrit hinkte hij achter de tuintjes door. Nog steeds waren de 
Duitsers op straat te horen. Nu en dan moest even gerust worden vanwege de 

gebroken knieschijf. Er werd weinig gesproken. Het passeren van een slootje en 
prikkeldraad kostte veel moeite, maar de piloot was klein van gestalte en nier erg 

zwaar. Verbaasd keken de jongens in het hoofdkwartier op, toen Gerrit met zijn last 
kwam binnen gesjouwd. Direct werden natte doeken gehaald en het bloed voorzichtig 
van het gezicht gewassen. De Amerikaan was totaal uitgeput en zei dat hij niet goed 

tegen rook kon.  
Jan de seminarist, een broer van Gerrit, die met vakantie was en met rook op de 

hoogte, zag dat hij flauw zou vallen en bracht hem met Gerrit even buiten. Vlug werd 
een borrel cognac gehaald en daarvan knapte hij spoedig op.  
 

De deuren werden even opengezet en toen hij weer binnen kwam, was hij heel wat 
beter geworden. Nog een tikje vermoeid begon hij uit te leggen hoe hij hier was 

gekomen. Met zijn linkerhand tekende hij op een stuk papier de weg waarlangs hij 
gekomen was; een kappelletje, een opgeblazen brug, een boerderij, een bos, een 
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toren enz. Wij zagen duidelijk dat hij uit de richting Vessem was gekomen en zich 

dikwijls had moeten schuil houden voor langskomende Duitsers. Veel wilden wij niet 
meer vragen, hij was te vermoeid.  

Zijn naam was Eugene Blumberg, uit Atlanta in Amerika.  
Hij schreef zijn naam en wij vroegen hem of hij van Duitse afkomst was.  

"Ja", zijn grootvader was een Duitser, maar hij zelf was volbloed Amerikaan.  
Daar hij moeite had om zijn ogen open te houden, brachten Gerrit en Jan hem vlug 
naar bed. Na hem zijn schoenen uitgetrokken te hebben en hem verder zo goed 

mogelijk te hebben geholpen. De samenzweerders beneden gingen een voor een op 
huis aan, natuurlijk niet over de weg, want het was al twaalf uur en de Duitsers 

patrouilleerden druk.  
 
Behalve op vreemden moest de P.A.N. nog een waakzaam oog houden op behulpzame 

inboorlingen.  
 

Toen het hele stel weer bijeen was, werden terstond de taken verdeeld. Aan Janus 
werd de zorg voor de Amerikanen opgedragen; de anderen werden door Gerrit 
uitgestuurd om de Amerikanen die overal verscholen waren, op te halen, om munitie 

te verzamelen en te verstoppen en om het zweeftoestel dat in de buurt stond leeg te 
halen en de inhoud naar de groep Amerikanen te brengen. 

Hier was de bevolking echter reeds bezig met het toestel van zijn inhoud te ontdoen. 
Twee personen uit Westelbeers die reeds ver weg waren met hun buit moesten door 
Gerrit met het pistool gedwongen worden, hem het geroofde terug te brengen. 

Hoewel zij eerst een grote mond opzetten, waren zij heel wat gewilliger toen zij een 
wapen op zicht gericht zagen.  

 
De geallieerde soldaat nam het ook ernstig op als luitenant. 
 

Daarna zochten beiden naar de wapens van Eugene Blumberg die hij daar in een heg 
had achtergelaten. Eugene wilde ook graag inlichtingen over zijn kameraden in het 

neergestorte vliegtuig. Het toestel bleek totaal vernield, met twee verkoolde lijken 
erin. 
Met het kaartje dat Eugene had getekend zochten zij toen nog naar zijn parachute en 

zijn pistool dat hij in de buurt had verstopt. Het bleek dat de piloot een verbazend 
goed geheugen en oriënteringsvermogen had, want zij hoefden slechts kort te zoeken 

of reeds hadden zij zijn parachute gevonden en toch was de piloot pas 's avonds uit  
Vessem gekomen en had zich voort durend moeten verschuilen voor de Duitsers. 

 
Afwerken en aanpassen; de bevrijding was nog maar in de maak. 
 

Voor de middag ging Gerrit nog even naar Vessem om het pistool van Eugene te 
halen, dat hij de vorige dag niet had kunnen vinden. Nu Eugene een nieuw, 

nauwkeurig kaartje had getekend, vond hij spoedig het pistool, met behulp van twee 
jongens die aardappelen aan het steken waren. Hij wilde juist weggaan toen hij een 
troep Duitsers zag aankomen. Om geen argwaan te wekken begon hij direct de 

jongens te helpen bij het aardappelen oprapen, zolang tot de troep gepasseerd was. 
 

En ze wisten nog niet alles. De P.A.N. drong door tot in het hol van de leeuw, zijn  
koninklijk rechtsgevoel maar riskerend. 
 

Het was een heel probleem om overal achter te komen, want overal waar de Duitsers 
bezig waren met het graven en inrichten van stellingen, het verboden te naderen. 

Het toeval kwam echter te hulp. Bij Bert thuis, waren twee Duitsers de kelder  
binnengedrongen en hadden enkele flessen met vlees meegenomen. Zodra Gerrit dat 
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hoorde stapte in gezelschap van Jan direct naar het Duitse hoofdkwartier beiden in 

overall. De Hauptmann zat met twee officieren bij een boer in de kamer. 
Gerrit klopte en stapte onmiddellijk binnen. In gewoon Hoogeloons dialect vroeg hij 

terstond de Kapitein te spreken.  
De Hauptmann was echter druk de kaart aan het bestuderen met zijn officieren en 

vroeg wat hij kwam doen. Gerrit vertelde voor in het Hollands dat twee soldaten vlees 
hadden gestolen enz. maar de Hauptmann schudde: "Kann nicht verstehen, warten 
Sie ein Moment", en wees hem naar buiten te gaan en begon ongeduldig met zijn 

officieren weer de situatie te bespreken. Gerrit kon het nauwkeurig volgen en wel vijf 
minuten was hij bij de bespreking tegenwoordig. 

 
Toen de Hauptmann eindelijk opkeek, was hij verbaasd Gerrit daar nog te zien en 
vroeg knorrig nog eens wat hij kwam doen en waar hij op wachtte. Gerrit deed maar 

of hij er niets van verstond en begon maar weer over de twee soldaten die vlees 
hadden gestolen. 

De Kapitein die niet zo'n beroerde kerel was, begreep eindelijk wat er aan de hand 
was en ging mee naar de dichtstbijzijnde stelling om te zien of daar de twee 
booswichten bij waren. Gerrit of Jan kenden er natuurlijk geen van, maar zeiden dat 

zij dan waarschijnlijk wel in de volgende stelling zouden zitten.  
Ga maar zien, zei de Hauptmann en Jan en Gerrit stapten op, om met de vergunning 

van de Hauptmann de hele zaak af te gaan kijken.  
Nauwkeurig werden de mitrailleurs geteld. Bij elke volgende stelling klonk steeds een 
kort halt en werden zij met een nors gezicht teruggestuurd, maar als ze dan naar de 

Gruppenführer vroegen en vertelden dat ze door de Kapitein gestuurd waren, was het 
direct alles neerbuigende vriendelijkheid. 

Natuurlijk waren de soldaten die het vlees gestolen hadden er niet bij, maar de 
mitrailleurs waren alle geteld en de plaatsen der mortieren nauwkeurig in het 
geheugen opgetekend. 

Half tien waren wij terug in het hoofdkwartier van de Ondergrondse. 
 

Janus had van het Hei-eind bericht gestuurd dat 100 Duitsers vlakbij de Amerikanen 
waren gekomen om hun mortieren om te stellen. De toestand was daar zeer kritiek. 
Jan de seminarist had de kaart klaar, de gegevens uit Casteren, Bladel, Netersel en 

uit Vessem en ook de troepenbewegingen vanaf Hilvarenbeek in onze richting, werden 
aangetekend waarbij Eugene zoveel mogelijk hulp verleende. 

Niet alleen de vaste stellingen werden opgetekend, maar ook e marcherende troepen 
werden met een pijl op de kaarten aangeduid. Ook werd zoveel mogelijk aangegeven 

waar vermoedelijk mijnenvelden waren aangelegd en welke bruggen waren 
ondermijnd. Het was erg makkelijk dat Eugene zo goed met de Engelse  termen op de 
hoogte was.  

 
Een brief van Eugene en van de Amerikanen op het Hei-eind werd nog in de kleren 

verstopt en daarna stapten Jan en Gerrit in de richting van Duizel, waar de Engelse 
Kolonel nu zijn hoofdkwartier had opgeslagen.  
Zij wisten van hun onderzoekingstocht een uur geleden precies de Duitse post te 

zitten en het was zodoende een klein kunstje om door de linies te komen.  
Op de Heuvel leenden zij ieder een fiets en toen ging het  met een vaartje naar 

Duizel. De kolonel was zeer verheugd over de nieuwe gegevens. Zij vertelden hem de 
laatste berichten en van de opmars der Duitsers in de richting van Hoogeloon.  
Ook rapporteerden zij hem dat bij hun vertrek er nog maar ongeveer driehonderd 

Duitsers in Hoogeloon waren en dat dit aantal tegen de middag tot 1000 kon oplopen. 
Ook vertelden zij dat de toestand der achtergebleven Amerikanen zeer kritiek was, 

daar zij elk ogenblik door de vlakbij legerende Duitsers konden worden ontdekt. De 
kolonel begon direct op te bellen, vroeg nadere inlichtingen, belde weer en vroeg nog 
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eens naar de getalsterkte en stuurde verscheidene ordonnansen uit, in een woord; hij 

zette de hele zaak in beweging. 
Hij vroeg aan Jan en Gerrit nog hun namen en gaf hun een flinke voorraad sigaretten 

mee voor de ondergrondse in Hoogeloon. Dan zei hij dat ze vlug moesten terug gaan 
in de richting van Hoogeloon, want dat de bevrijding daar eerder zou komen dan ze 

verwachtten. 
 
De oorlogswals rolde moeilijk door het land. De harten werden kleiner want een groot 

aantal vluchtelingen kwam hoopvol de chaos vermeerderen en de mondvoorraad 
verminderen. De meesten zaten aan de minst gevaarlijke noordzijde en de anderen 

ook maar liever; vast vertrouwend op de hulp van Boven en van onder. 
 
Daar op slechts een driehonderd meter van de kom van het dorp nog granaten  

insloegen, wilden de meeste vluchtelingen aan de andere zijde van het dorp 
ondergebracht worden. Hierdoor ontstond vooral op Hoog-Casteren en op de heuvel 

een geweldige opeenhoping. Bij een der boeren waren zelfs 60 vluchtelingen 
ondergebracht. Daar allen echter goed over de ligging en zelfs zeer goed over het 
eten tevreden waren, werd hierin geen verandering gebracht. Zij wilden dit zelf niet 

en ook de boeren wil den zovelen helpen als mogelijk was. 
 

Als in Nederland iedere burger 60 boeren, desnoods andersom, had opgenomen en 
verzorgd, was de christelijke gezindheid onzer natie, niet onder salonstoelen of 
kerkbanken gestoken. Het begon er in Hoogeloon toch raar  uit te zien; het was al 

nooit en wereldstad geweest en werd nu ongevraagd bevorderd tot mensen-
mierennest. 

Hoe dan ook, de P.A.N. diende Amerikanen en Duitsers zowat uit elkaar te houden. 
Daarbij deden overleg, koelbloedigheid, voorzichtigheid, durf en meeval , vaak meer 
dan bewapening die zij soms moesten versmaden.  

 
In alle vroegte had Gerrit al bijna de gehele groep uitgestuurd om berichten te 

verzamelen. Thijs en Frans naar Hapert, Bert en de marechaussee naar Vessem, Piet 
en Dick naar Casteren en Netersel. Om 8 uur was reeds bekend dat grote 
troepenbewegingen van Tilburg naar Hilvarenbeek en Esbeek aan de gang waren, 

waarbij veel zwaar geschut werd meegevoerd. Alles trok deze richting in. De toestand 
werd spannend.  

 
Frans had nog eens geweldig geboft: ’s morgens had hij Gerrit om een pistool 

gevraagd, maar deze vond het beter dit niet mee te nemen, daar zij toch uitsluitend 
op berichten uit waren en geen papieren of andere verdachte dingen bij zich hadden.   
Frans gaf nog niet zo graag toe, maar vertrok tenslotte toch ongewapend. 

Nog geen kwartier van huis werd hij aangehouden door een troep Duitsers, die hem 
van boven tot onder fouilleerden. Zij vonden gelukkig niets, anders hadden wij Frans 

niet meer teruggezien. 
 
De verrassingen waren inderdaad niet van de lucht. 

 
Gerrit had de wapens van een gevangen Duitser in de schuur laten liggen en Piet zou 

ze daar gaan halen. Voordat hij echter met de zaal op huis aansjouwde, moest hij 
toch even de helm passen. Toen hij daarmee klaar was hing hij ook de ransel om, 
maar gooide die direct af, want hij had opeens een prachtidee gekregen. Hij trok eerst 

de Duitse uniformjas aan en dan weer de ransel. Het geweer hing hij over de 
schouder en juist was hij bezig een paar aan elkaar geknoopte handgranaten om de 

hals te hangen, toen plotseling een mof de deur van de schuur opentrok. Het was een 
Rode Kruis soldaat die waarschijnlijk zijn ronde aan het doen was. Piet stond hem 
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als verstijfd met open mond aan te leken, maar de mof har voor een collega aan, 

gromde iets en vertrok weer. 
Zodra Piet van de schrik bekomen was, verliet hij langs de achterkant de schuur en 

liep achter de huizen door naar ons hoofdkwartier, waar hij alles in geuren en kleuren 
kwam vertellen, terwijl hij zich van zijn arsenaal ontdeed. Alles werd zo goed mogelijk 

weggestopt 
 
Het ging ooit op het kantje af. 

 
Ze hoorden de Duitsers vlakbij halthouden. Scherpe commando’s klonken en het leek 

wel of zij hier hun tenten wilden opslaan. De Amerikanen trokken ijlings 40 meter 
terug, behalve de post die op de uitkijk bleef. Deze zag de Duitsers druk bezig met 
het opstellen van mortieren. Een Duitser kwam gevaarlijk dichtbij. Eens stond hij nog 

geen 5 meter van het zendapparaat en kapte enkele takken van een groep struiken 
waarin het toestel verborgen was. Met de takken ging hij echter terstond terug naar 

zijn wagen om die iets beter te camoufleren. 
 
Het was nog altijd oorlog. 

 
Negen uur lang zaten de Amerikanen in uiterste spanning te wachten. Negen uur lang 

een honderdtal Duitsers in de buurt, waarvan een tiental op geen 60 meter afstand 
van hun geschut. 
De anderen waren iets verder bij de drie boerderijen van het Hei-eind en laadden hun 

hele voorraad van de wagens, alsof ze hier nog dagen zouden blijven. 
Telefoonkabels werden uitgelegd naar Hoogeloon. Een post zat op de 20 meter hoge 

brandtoren op uitkijk. Ordonnansen reden af en aan naar Hoogeloon. Vlak voor de 
middag hoorde Karel, schieten van mitrailleurs en ook zwaardere knallen klonken er 
tussen door.  

Dat moest in het dorp zijn, verder weg kon dat niet zo hard klinken. Als het maar niet 
te lang duurde, de spanning werd ondragelijk. Eten hadden de Amerikanen die 

middag niet gehad. 
De Duitsers waren steeds onrustiger en begonnen overal gaten te graven. 
Voortdurend riepen zij tegen de uitkijkpost boven op de brandtoren. Deze zag echter 

nog niets dan de dikke rookwolken van de in brand geschoten boerderijen. Toen 
kwamen troepen vluchtende Duitsers uit de dorpen aangehold. Met gewonden en veel 

doden, en ook met nieuws over de toestand in het dorp. Zij verhaalden van massa's 
tanks, die niet tegen te houden waren, maar ze vertelden erbij dat de Engelsen 

waarschijnlijk vandaag niet verder zouden komen, daar het al ongeveer 6 uur was en 
in het dorp nog veel gevochten moest worden. Nauwelijks was dit gezegd of op de 
brandtoren klonk een duivels geschreeuw van de uitkijk post : " Pantzer ..... Pantzer 

..... Ein, zwei, drei, vier fünf ....", reeds bij de derde tel tuimelde hij als het ware langs 
de ladders omlaag..... 

 
Maar de Duitsers gaven het niet cadeau. 
 

Een eind verder stond een Duitse mitrailleur opgesteld op het pleintje bij de 
Boterfabriek. De fanatieke Duitser bleef roekeloos achter in wapen doorschieten, de 

ene band na de andere, tot de tanks te dicht bij kwamen en hij wegliep. 
De kogels op hem af gestuurd raakten hem niet: Midden in een weiland schoot hij 
weer gauw een band leeg. Toen trok hij 50 meter verder naar een hoek van een heg 

en begon de andere het van de band weg te schieten. Bijna was deze opgebruikt 
toen een kogel hem trof en hij voor dood bleef liggen.  
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Volgens de Engelsen was Hoogeloon inderdaad het hoogtepunt. 

Ze hadden zo'n tegenstand niet meer gehad sinds Caen, vertelde een Engelse 
sergeant die boven zijn tank kwam uitgekeken. 

 
Het P.A.N.-oog zag verder dan de Schotse kijker en P.A.N  benen namen het op tegen 

de Duitse kogelhagel. 
 
"Duck" riep een bezweet Engels sergeant met een prachtig rood snorretje en allen  

vielen tegen de grond. Nog meer Duitse kogels kwamen in de buurt, maar ook de 
Engelse mitrailleurs begonnen in groter aantal te rammelen. Het Duitse schieten hield 

niet op en bleek zeer goed gericht. Gerrit stond maar op en ging naar een Schot, die 
een zware veldkijker hanteerde en wees hem op een klein raampje aan de 
schaduwkant van de toren. "You are very cool" zei de dikke Engelsman toen Jan en 

Gerrit weer met een tank meegingen die juist passeerde.  
 

Of ze op de bevrijding wachtten; vooral de moeders.  
Beneden was moeder met het eten bezig ; "Ik begrijp niet dat Gerrit nog niet terug is, 
hij had al lang terug kunnen zijn". "Die komt wel zei Jan de seminarist, "en hij brengt  

de Engelsen mee." 
De bevrijders waren in aantocht en hier stijgt het rapport tot epos hoewel de vinger 

des doods naar de verblijfplaats van de Partizanen wees, die ook toen maar "very cool 
" bleven. 
 

"Ik ga eens kijken, ik zie liever wat er gebeurt ", zei Jan en allen gingen mee. Bert 
keek door het winkelraam en zag opeens een machtig grote tank op de hoek van de 

Casterseweg staan, nog geen 80 meter van hen af. 
Majestueus en bewust van zijn kracht draaide de machtige koepel over de 
Casterseweg en opeens schoten drie rokende vuurstralen uit de lange pijp. Dan 

keerde de koepel iets en weer spuwden vijf, zes stralen uit de vurige monding. 
Opeens draaide hij met een korte wending recht op het winkelraam en stond dan stil. 

Allen weer naar achteren. 
 
"Duck !!!" riep Eugene en schoot onder tafel. "Duck" riep hij nog eens en allen 

volgden. Zo zaten ze daar met vijven zo goed en zo kwaad als het ging onder de tafel, 
wachtend op het fatale schot..... Om de spanning te breken zei Piet tegen Eugene dat 

hij niet zo dicht bij moeder moest kruipen. Allen schaterden het uit. Alleen Eugene 
begreep niet waarom er zo gelachen werd en Jan deed alle moeite om het in het 

Engels vertaald te krijgen. Piet bleef nog meer grappen vertellen, die meestal 
onvertaalbaar waren. Maar Eugene lachte dapper mee al snapte hij er niets van. Later 
begrepen zij niet hoe zij zo’n plezier hadden kunnen hebben, terwijl elk ogenblik een 

zwaar schot het huis in puin kon leggen. 
Een minuut hadden ze zo onder de tafel gelegen en waarschijnlijk was het nog 

minder, toen opeens een heftig gebonk op de achterdeur klonk. Daar de gordijnen 
dicht waren, was niet te zien wie er aan was. "Dicht laten " zei Jan 
 

Het was niet de dood die toegang vroeg, maar het leven, dat een uitweg opende.  
 

Want in Eindhoven was het ook zover en de oranje-branie verschenen prompt op het 
niet afgesproken uur, dwars door de ziedende baaierd heen stormend en toonden 
meteen hoe niet met vuurwapenen moest worden omgesprongen.  

De commandant liet er geen gras over groeien en joeg ze met hun hele hebben en 
houwen weer door de vulkaan huistoe.  
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Piet was juist aangekomen bij Bert, toen plotseling een overvalwagen stopte, vlak 

voor de deur; aan alle kanten staken de geweerlopen naar buiten. Er lag zelfs iemand 
met een geweer in de aanslag op het spatbord.  

Bert, Sander en Gerrit schrokken eerst wel wat, maar al gauw zagen zij bekende 
gezichten. Het waren onze makkers uit Eindhoven, die vertelden dat zij de 

Amerikanen kwamen halen, die hier nog verborgen waren. "En we hebben ook nog 
een paar moffen opgepikt" vertelden ze. Een Duitse Hauptmann en een militaire arts 
kwamen uit de auto gestapt en werden achter het huis gebracht. 

Posten met mitrailleurs hadden de straten afgezet, want er konden elk ogenblik 
Duitsers langs komen. Achter het huis werd druk verteld hoe de Duitsers waren 

ingepikt, toen een van de Eindhovense jongens wat onvoorzichtig zijn pistool 
hanteerde. Een schot ging af, de kogel ging juist door het boven been van de 
Hauptmann. 

Sander begon hevig uit te varen tegen de onvoorzichtige. De gewonde werd terstond 
binnen gedragen en door de Duitse dokter onderzocht. Het bleek enkel een 

vleeswond, maar met veel bloedverlies. De Duitse arts achtte overbrenging naar het 
Duitse lazaret dringend noodzakelijk. Daar werd natuurlijk niet op ingegaan, want dan 
was de hele zaak verraden.  

Sander mopperde erg over de streek die hadden uitgehaald, door met een klein 
wagentje door de linies heen van Eindhoven af te komen en nu nog de aandacht te 

vestigen op de verzetsbeweging in de Kempen. 
Eén zo’n wagen met 20 mannen was te weinig voor de geallieerden en te veel voor de 
Duitsers. 

Hij zei dat ze het weer goed konden maken door zo snel mogelijk naar Eindhoven 
terug te leren en de gewonde daar naar een ziekenhuis te brengen. Wat stipt werd 

uitgevoerd. Toen zij buiten het gevechtsterrein waren, sloot het front zich weer: 
gelukkig, achter hen. 
 

Nog bleef er genoeg te doen over.  
En aleer de wellende lezer "die mensen" toch wel flinke druktemakers en zo vindt, 

moge hij bedenken hoe de geallieerden er over dochten, zoals blijkt uit meerdere 
schriftelijke dankbetuigingen 
 

Het hele dorp door werd nog gevochten. In vele tuintjes, kippenhokken of onder 
maisschuurtjes kon men nog Duitsers aantreffen, overal ontstonden gevechten van 

man tegen man, al hadden de Duitsers veel van hun moreel verloren.  
Honderden Duitsers werden in looppas nar de verzamelplaats van krijgsgevangenen 

gebracht, die hiervoor op Landdorp was ingericht. 
 
Er waren ook S.S-ers onder, die totaal overbluft, het ergste verwachtten en uiterst 

bedeesd informeerden of er geen kans meer was. "Ja, nog een" spotte de geallieerde 
commandant "als de strop breekt".  

Allen moeste eten, ook in het overvolle Hoogeloon, zodat de P.A.N. zich aan 
vredeswerk moest wijden en even een economie uit de grond ging stampen. 
 

In de winkels was al dagenlang geen aanvoer geweest, omdat het dorp totaal was 
afgesloten  en als nu het inwonertal verdubbelde , zou er een ernstig tekort ontstaan.  

Bij D.J. was een koe aangeschoten, die dit waarschijnlijk niet zou overleven en zij 
werd daarom vlug naar de slachter gebracht, zodat ze nog diezelfde avond zou 
kunnen worden geslacht en het vlees de volgende morgen reeds in alle vroegte 

worden uitgedeeld.  
Die avond kwamen bijna 300 vluchtelingen aan, die allen op een goede plaats werden 

ondergebracht. Tot laat in de nacht werden lijsten uitgewerkt, waar en hoeveel 
personen nog konden geplaatst worden. Verder werd een compleet distributie-
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apparaat in elkaar gezet. Daartoe liet Gerrit ’s avonds nog een tiental van de meest 

actieve mannen van het dorp bij elkaar komen en verdeelde de functies. Twee 
mannen werden aangewezen om eieren  op te kopen. Zij moesten hiervoor een 

ontvangstbewijs afgeven en de eieren op een centraal punt bij elkaar brengen.  
De eieren zouden waarschijnlijk wel op de vermeerderingsbedrijven verkrijgbaar zijn. 

Twee anderen moesten het vlees over vijf verschillende wijken verdelen, naargelang 
het aantal vluchtelingen. Drie personen zorgden dat het brood op de centrale 
verdeelplaats kwam en dat het over de vijf uitdeelposten werd verspreid in de juiste 

verhouding. Ook voor melk werden twee personen aangewezen, evenals voor boter, 
die nog diezelfde avond werd gevorderd op de Zuivelfabriek. Hiermede was de 

centrale verdelingspost compleet.  
  
Nu werd het dorp in vijf wijken verdeeld. Van elke wijk werd een lijst opgemaakt met 

het aantal vluchtelingen, welke lijst door de uitdeelposten secuur moest worden 
bijgehouden en elke avond ingeleverd bij de centrale uitdeelpost. 

Elke van de uitdeelposten bestond uit twee personen. Naargelang het aantal 
vluchtelingen dat op de lijst vermeld stond, ontvingen zij van de centrale de juiste 
hoeveelheid  vlees, brood, eieren, boter en melk.  

Toen Gerrit alles uitgelegd had kende ieder zijn taak tot in de puntjes.  
De volgende dag, 23 september, liep alles gesmeerd. De bakker had de gehele nacht 

doorgewerkt, nadat ’s avonds nog voor aanvoer van meel was gezorgd.  

 

De koe was geslacht en ook was er voldoende voorraad boter, eieren en melk. De 
leden van de ondergrondse werden nu en dan nog eens uitgestuurd om de zaak te 

controleren.  
 

Ooit waren de verlangens wat uitzonderlijk:  
 
De volgende dag, 22 september vertrok Eugene ’s morgens reeds vroeg. Hij was 

graag nog wat gebleven en ook de anderen vroegen herhaaldelijk of hij niet een paar 
dagen kon wachten, maar hij was er erg ongerust over dat zijn arm en knie niet goed 

aan elkaar zouden groeien.  
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Motor met mitrailleur op zijspan. Frits (links) controleert motor en mitrailleur voor een 
tocht naar de Kempen. 
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Hulp aan geallieerde piloten 

 
De werkzaamheden verbonden aan het in veiligheid brengen van de piloten tot aan 

het moment van overgave aan geallieerde eenheden kunnen als volgt samengevat 
worden. 

 
a) Uitzoeken van schuilplaatsen.  
b) Verzamelen van verspreide piloten.  

c) Verzorging die bestond uit: voedsel, geneeskundige hulp daar vele gewond waren, 
sigaretten etc.  

d) Verzamelen van verspreid materiaal.  
e) Verkenningen en wachtdiensten om de schuilplaatsen te waarborgen voor 
overrompeling. 

f) Bij het naderen van de bevrijding door de vijandelijke linies gaan om aan de 
geallieerden mededeling te doen van de schuilplaatsen van de piloten teneinde die 

spoediger bevrijd te krijgen. Een en ander speelde zich af in het nog door de Duitsers 
bezet gehouden gebied. 
 

Toen op 17 september 1944 de luchtarmada's ingezet werden voor de corridor 
Eindhoven, Nijmegen, Arnhem, kwam een gedeelte over Bladel, Hoogeloon richting 

Son. In Bladel echter stond afweer waardoor diverse toestellen in brand geschoten 
werden of wel zodanig geraakt dat zij moesten landen. 
 

a) Groep Lage Mierde  
 

17 september 1944  
Ter plaatse is een Amerikaans toestel neergestort waarbij twee van de inzittenden om 
het leven zijn gekomen n.l. Bader J. Ross, 2e Lt. en K.M.P. Bertken, 1e Lt.  

Zij zijn begraven op de R.K. begraafplaats aldaar. Van de overige inzittenden is niets 
naders bekend.  

 
b) Groep Reusel  
 

17 september 19144  
Hier stortte een Amerikaans toestel neer waarvan een gesneuvelde door J.W. Vis 

begraven.  
 

19,20,21,22 september 
Door …………  zijn 4 Amerikaanse piloten tot aan de bevrijding van voedsel voorzien, 
nadat in de Belevensche heide voor hen een schuilplaats was gezocht. 

 
c) Groep Netersel  

 
9 augustus 1941 
Door de Commandant van de groep werden twee piloten van de groep Bladel 

overgenomen. De namen van deze piloten waren Ferris en Blandfort. 
Tot 14 augustus werden zij door de Commandant verzorgd en op die dag 

overgedragen aan B. te Hilvarenbeek, die voor verder vervoer via België naar 
Engeland zorg droeg.  
 

17 september 1944 
Bij de boswachter uit het "Dun" waren twee parachutisten in veiligheid gebracht doch 

hij kwam de Commandant van de groep hiervan op de hoogte stellen, die direct 
maatregelen trof en de piloten aldaar liet halen en bij hem onderbrengen De namen 
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van de piloten waren Pitt en Dunham. 

 
Een parachutist (naam onbekend) werd gevonden door.......... en naar de groep in 

Casteren gebracht. 
 

18 september 1944 
Een parachutist bevond zich bij een burger te Bladel, genaamd K., die er geen raad 
mee wist. Door de Commandant van de groep Bladel in samenwerking met de 

Commandant van de groep Netersel werd de piloot naar het huis van F. v.d. H. 
(Commandant) gebracht. De naam van deze piloot was Hopkins. 

 
Een andere boer uit de omgeving kwam ook de hulp inroepen van F.v.d.H. omdat hij 
een gewonde piloot in zijn huis had. De naam van deze piloot was Lopez. Deze piloot 

werd eerst verzorgd en toen op een kar naar het huis van F.v.d.H. gebracht waar hij 
verder bij de familie H. werd verpleegd en verzorgd, tot de middag van 20 september.  

 
In de nacht van 18/19 augustus werden de drie parachutisten Pitt, Dunham en 
Hopkins, naar de groep in Casteren gebracht. 

 
20 september 1944 

Tegen de middag wordt de Amerikaanse piloot Lopez door de Duitsers ontdekt en 
gevangen genomen. F.v.d.H. wordt gearresteerd en enkele uren nadien, voor zijn hulp 
aan de piloten, gefusilleerd. 

 
d) Groep Bladel 

 
8 augustus 1944 
Voor ....te Bladel 2 Amerikaanse piloten ontdekt in het veld. Diezelfde dag heeft hij 

deze piloot met een collega uit Bladel naar F.v.d.H. gebracht te Netersel. De namen 
van deze piloten waren Ferris en Blandford. 

 
17 september 1944 
Door enige leden van de groep worden twee piloten ontdekt. 

Een ervan was gewond en kon niet meer lopen. De namen van deze piloten waren 
Zumhagen on Duffy. Nadat zij in een goede schuilplaats waren ondergebracht werden 

zij verzorgd tot 24 september 1944, de dag van de bevrijding. De leden die hieraan 
meegewerkt hebben waren R.v.Z. en B.  

 
Enkele andere leden ontdekten 4 piloten met jeep en toebehoren. De namen van deze 
piloten waren Just, Pfieffer, Anderson en Zirn. Zirn was echter gewond en hiervoor 

moest eerst geneeskundige hulp gehaald worden die spoedig aanwezig was in de 
persoon van Dr. C. uit B. De piloten werden in veiligheid gebracht en tot 23 september 

van voedsel etc. voorzien. 
Op 23 september werd het contact verbroken door de gevechtshandelingen die ter 
plaatse en in de omstreken geleverd werden. Bij de bevrijding werd direct naar hen 

geïnformeerd en enige officieren deelden toen mede dat er inderdaad vier piloten met 
jeep zich bij hen hadden aangesloten. 

 
18 september 1944 
De Commandant van de groep bracht tezamen met de Commandant van de groep 

Netersel de in Bladel gevonden parachutist naar het huis van F. v.d. H. (Hopkins)  
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e) Groep Casteren en Hoogeloon 

 
17 september 1994  

Op deze dag stortten hier toestellen en 4 gliders neer. Het eerste toestel nr. 315302 
brandde gedeeltelijk uit en hierbij werden drie verkoolde lijken aangetroffen. Om 

plunderen te voorkomen werd een gewapende wacht bij het toestel geplaatst die zich 
meer dan eens moest terugtrekken in verband met voorbijtrekkende Duitsers. Voor de 
gesneuvelden werden kisten vervaardigd en de volgende dag werden zij op de R.K. 

begraafplaats te Hoogeloon begraven. Een vierde piloot die zich door middel van een 
parachute had trachten te redden, doch waarvan de parachute had geweigerd, werd 

enkele dagen nadien gevonden en eveneens op dezelfde begraafplaats begraven. Het 
vervoer geschiedde ’s nachts. Het overgebleven materiaal werd verzameld en bij de 
Commandant ondergebracht. De herkenningsplaatjes worden eveneens vermeld en 

deze zijn later dan een Amerikaans officier ter hand gesteld die voor doorzending via 
het Rode Kruis zou zorgen. 

 
Het 2e toestel was genummerd C-0676210. Bij dit toestel werden 4 verkoolde lijken 
aangetroffen. Zij zijn op dezelfde wijze als de bovenstaande begraven. Een piloot wist 

zich door middel van een parachute te redden en werd door drie leden opgevangen en 
ondergebracht in een voorlopige schuilplaats.  

 
Het derde toestel was genummerd 2100672. Twee leden van de bemanning die zich 
niet per parachute konden redden werden met levensgevaar uit het brandende toestel 

gehaald door een kranige dorpeling genaamd M. Zij hadden enige verwondingen 
opgelopen en werden ook voorlopig ondergebracht. De een had een beenbreuk en de 

ander een kaakfractuur zodat een lid werd opgedragen een dokter te gaan halen die 
dan ook spoedig present was om eerste hulp te verlenen. Zijn naam was Dr. G. uit V. 
De boodschapper die van de dokter terugkwam ontdekte onderweg ook nog een 

gewonde parachutist; hij nam hem mee naar huis omdat hij over inwendige pijnen 
klaagde. Bij dit lid is hij verpleegd tot bevrijding.  

 
Het 4e toestel was genummerd 216064. Hieruit ontsnapton nog enkele piloten, een 
ervan had een zware knieblessure en werd daarvoor bij de Commandant thuis 

ondergebracht. De dokter had het erg druk met zijn patiënten die tot de bevrijding 
een geregelde behandeling nodig hadden. Dit toestel viel op het gebied Vessem en de 

twee doden die erbij te betreuren waren, werden door de groep Vessem begraven. 
 

Uit deze toestellen hadden zich ook enkelen met parachute kunnen redden en deze 
hadden zich ofwel verstopt of zij hadden van aangeboden hulp gebruik gemaakt om 
op een schuur of zolder een veilig onderkomen te zoeken.  

 
De drie gliders kwamen oostelijk van het dorp terecht en werden met 3 jeeps volledig 

bewapend en uitgerust door de Commandant van de groep en een ander lid naar een 
beter beschutte bosplaats gebracht ten noordwesten van het dorp. Tijdens deze tocht 
die gedeeltelijk door het dorp moet gaan, kregen de twee nog assistentie van twee 

andere leden van de groep. Bij aankomst werd een degelijke plaats uitgezocht en de 
piloten die zich hier en daar provisorisch hadden laten onderbrengen, konden nu bij 

de andere gevoegd worden, waardoor aan de burgers veel risico werd ontnomen.  
J. sprak Engels en deze werd door de Commandant aangewezen om als contactman 
bij de Amerikanen te blijven, terwijl een landbouwer in de buurt de parachutisten van 

voedsel zou voorzien, wat ook nauwgezet is uitgevoerd. Tegen de avond bevonden 
zich ongeveer 25 piloten in het kamp. Nadat nu het eerste werk naar het zoeken van 

de piloten geschied was, werd de groep er op uitgestuurd om het achtergebleven 
materiaal te verzamelen. Alles wat men aantrof werd gedeponeerd in een schuilplaats 
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bij de Commandant wat de Amerikanen konden gebruiken werd de volgende dag naar 

het kamp gebracht in kleine partijen. 
 

18 september 1944 
Een glider was ten noorden van het dorp terecht gekomen en bevatte een zeer zwaar 

zend- en ontvangapparaat. Na veel geharrewar kon het op wielen staande apparaat 
uit het toestel gereden worden en met toebehoren naar de Amerikanen in het kamp 
gebracht worden. Het aantal steeg ongeveer tot 30 omdat er nog verspreide piloten 

gevonden werden. 
 

De groep ontving opdrachten, o.a. kisten laten te maken om de gesneuvelden te 
begraven, het uitwissen van de sporen die aanleiding zouden kunnen worden tot het 
ontdekken van het kamp, verbranden van de gliders, omdat anders de Duitsers deze 

zouden kunnen halen en daardoor misschien het een en ander zouden ontdekken; het 
verkennen van de omgeving, speciaal in de richting Eindhoven, waarheen een groep 

van 15 à 20 Amerikanen met drie jeeps de volgenden dag zouden vertrekken. 
 
19 september 1944 

De Amerikanen vertrekken met de drie volgeladen jeeps over de tevoren verkende 
wegen naar Vessem en worden uitgeleide gedaan door de Commandant en leden, die 

voor een gedeelte de weg hebben afgezet. Aan de grensscheiding van het dorp 
worden de Amerikanen overgenomen door de groep uit Vessem, die hen naar Wintelre 
brengt, en vandaar weer verder naar Veldhoven waar zij zich kunnen aansluiten bij de 

geallieerden. Een gedeelte van de Amerikanen maakte de tocht niet mee omdat zij 
enkele gewonden in hun midden hadden, en omdat men het risico niet wilde lopen 

onderweg op Duitsers te stoten. 
 
In de nacht van 18/19 september werden van Netersel 3 piloten gebracht tot 

Casteren, hier zijn zij overgenomen door de groep C.H. en diezelfde nacht 
overgebracht naar het verzamelkamp. 

 
September 1944 
Tot drie maal toe is door de leden van de groep door de linies gebroken om aan 

naderende geallieerden, de ligging van de verzamelplaats aan te wijzen, terwijl dan 
tevens de stellingen van de steeds in aantal toenemende Duitsers worden 

medegedeeld. 
 

In verband met de veiligheid moest de groep van plaats veranderen en door J. is een 
nieuwe plaats uitgezocht waar zij naar toe gebracht zijn. In de avond van de 
bevrijding nestelde zich n.l. een groep Duitsers vlak bij de Amerikanen. Hun sterkte 

was ongeveer 120 man en zij stelde 88 mm geschut op. Gelukkig verdwenen zij weer 
even vlug als zij gekomen waren anders waren er zeker gevechtshandelingen uit 

gegroeid. 
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Piloten 

 
Airborns in veilige handen. 

 

 
Frits, staand, 2e van links 
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Toen voor de derde of vierde maal weer de berichten door de linies gebracht werden 

besloot de geallieerde Commandant te Duizel, die de rang had van kolonel, Hoogeloon 
te bevrijden alsmede de Amerikanen. De gehele actie is gelukt en de piloten konden 

zich veilig en wel aansluiten. 
 

f) Groep Vessem 
 
17 september 1944 

Hier stortte een toestel neer waarbij twee doden te betreuren waren die door de groep 
op de graafplaats aldaar begraven werden. Een piloot werd door een lid van de groep 

C-H, toen hij naar de dokter was geweest om diens bijstand in te roepen, ontdekt en 
mee naar huis genomen. Het ander lid uit het toestel werd ontdekt door de 
Commandant v.d. groep C.H. 

 
Achter het Rietven landde een glider in een dennenbos. De vier inzittenden plus jeep 

werden door de groep in veiligheid gebracht. L. en S. brachten deze vier plus jeep, 
diezelfde avond naar Wintelre. Een piloot ervan was genaamd Wriggle. 
 

19 september 1944 
‘s Middags werd uit het verzamelkamp te Hoogeloon de groep piloten gehaald op de 

afgesproken plaats en tezamen met de leden (G.S. en L.v.d.B) naar Wintelre 
gebracht. De weg was afgezet door de groep ter beveiliging van de piloten. 
 

g) Groep Wintelre. 
 

17 september 1944 
Zweefvliegtuigen geland bij v.d. B. de vier inzittenden plus jeep en vier piloten van de 
verbrande trekker door v. L. weggebracht in de richting Zeelst-Veldhoven en daar 

konden zij zich aansluiten bij de geallieerden. 
 

18 september 1944 
De groep piloten uit het verzamelkamp overgenomen van de groep Vessem en verder 
gebracht naar Veldhoven, waar ook zij zich konden aansluiten bij het 2e Leger.  

A. en N. hadden zich belast met het transport. 
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Verdere gegevens over de luchtlandingstroepen 

 
Overlevenden 

 
1. Dyer, F.S.W. 

2. Hickey, J. 
 
Beiden zijn op 21-9-1944 te Arendonk (België) opgepikt en te Hooge Mierde tot de 

bevrijding 3 oktober 1944 verzorgd.  
 

3. Wriggle 
 
Neergestort op 17-9-44 met 4 anderen in een glider bij Vessem, ‘s nachts vervoerd en 

de volgende dag bij de verkenningstroepen gebracht. 
 

4. Op 17-9-44, 4 inzittenden plus 4 piloten van zweefvliegtuigen opgepakt en door v. 
L. uit Vessem naar de Britse troepen gebracht. 
 

5. Just 
6. Pfeiffer 

7. Zirn 
5. Anderson 
 

Op 17-9-44 bij Bladel neergekomen met een zweefvliegtuig. Zirn was gewond en is 
verzorgd door assistent-dokter C. uit Bladel. Bij de Britse troepen gebracht.  

 
9. Duffy Sergt. 36735962, 8230 South Morgan Street, Chicago, Illinois.  
10. Zumhagen, R, Lt. 0-2056518 524 Taplestreet Rockford, Illinois.  

 
Beiden in Bladel neergekomen en verzorgd tot de bevrijding bij v.d. S. in Bladel.  

 
11. Dunham, D.R.  419 Birdsall street Endicott New York.  
12. Hopkins, L.  131 Mich. Even. Hammond Snd.  

 
13. Blumberg, E.M.  Lt. Atlanta Georgia  U.S.A. 

Is verwond geweest en opgenomen bij B. in Hoogeloon.  
 

14. Wegman, J. Th.  Lt. 810 West Broadway Sedalia Missouri U.S.A. 
Verwond geweest en verzorgd door v.d.W. Hoogeloon.  
 

15. Brabec, R.J.  Lt. 1,720 N. Keystone Avenue Chicago, Illinois.  
 

16. Lewis, Sergt. Mike 12126 Charest street Detroit 12 Michigan. 
 
17. Kitteran, A. 1332 South 9th street Noblesville Indiana.  

 
18. Pitt,C. H. Serg. Route 2 box Miami33, Florida.  

 
19. Tincon M.H. Prof. Armagh Pennsylvania U.S.A. 
 

20. Curreri, J. 33329781 T.42 St. Sartain street, Philadelphia P. U.S.A. 
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21. Benko, S.E. 21955 Liddesdale Detroit Michigan U.S.A. 
 

22. Andrews, J.P. Lt. 526 33 road Avenue Meridian Mississipi U.S.A.  
 

23. Ronte G. B. Lt. nr.2 Box 515 Stockton Californie U.S.A.  
 
24. Martsz, P. Th. Lt. Bell Ave Pittsburgh Pennsylvania U.S.A. 

 
 

Nr. 11 tot en met 24 zijn de namen van enkele parachutisten die nog bekend zijn van 
de luchtlandingsoperaties van 17-9-1944 en die allen (ongeveer 50 in getal) in een 
geheim kamp zijn ondergebracht geweest tot de bevrijding kwam. 

Enkele zijn echter reeds vroeger naar de Britse troepen gebracht. De gewonden 
werden in het kamp verpleegd door de dokter van Vessem G.  

 
25. Lopez, de H. 6175.3 Street U.S.A. 
 

Parachutist, gewond, is door de Duitsers in de woning van v.d.H. te Netersel gevonden 
en weggebracht, neergekomen op 17-9-1944.  

 
26. Gandin, G. Rue de Buch Lay 13, Mantes Gassicourt Frankrijk.  
 

27. Villard, L. Rue Elisee 12 rue Elise Roels Bicêtre Seine.  
 

28. Lucien Coubert Aubusson, Creuse. 
 
Deze drie zijn Franse krijgsgevangenen en zijn door F.v.d.H. uit Netersel naar België 

vervoerd, zij zijn ook ter bestemder plaatse aangekomen, daar zij reeds geschreven 
hebben. Dit gebeurde op 17-9-1944. 

 
29. Kaljgin uit Astrakan. 
 

30. Alschkin, uit Astrakan.  
 

Beide van Russische afkomst, door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt en in 
Hoogeloon ondergedoken bij wed. W.  

 
31. Fedoruk , Mike 
 

Canadees vliegenier in Hooge Mierde ondergebracht vanaf 27-3-1944 tot 10-4-1944. 
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Overledenen 

 
1. Amerikaans piloot te Reusel begraven door J.W.V. Bij het vliegtuig gevonden, 

revolver gemerkt serial NE 184953 op 17-9-1944. 
 

2. Pehote Nic.  
3. Williams W.  
4. Faase, J.  

 
Afkomstig van vliegtuig nr. 315302 op 17-9-1944 afgesloten, liggen in Hoogeloon 

begraven. 
 
5. Burke, J.F. Lt. T. 43 0693349. Begraven op 17-10-14 te Hoogeloon.  

 
6. Vliegtuig nr. 02100676210, hierin bevonden zich 4 verkoolde lijken, gevallen op 17-

9-1944. Begraven in Hoogeloon.  
 
7. Vliegtuig nr. 0 2100672, twee leden van dit vliegtuig gered en de anderen zijn 

verbrand op 17-9-1944. 
 

8. Vliegtuig nr. 210064, neergestort op 17-9-1944, twee leden n.l. Lt. Blumberg M.E. 
en Lt. Wegman, J.Th. gewond opgenomen, anderen vermist.  
 

9. Wisniewsky, R. 
Op 17-9-1944 neergestort te Vessem en begraven met nog een onbekende te 

Vessem, een derde moet nog onder de motor in de grond zitten. De anderen zijn 
ontkomen. 
 

10. Bader, J. Ross. 
11. Bertken, K.M.P. 

Neergestort te Lage Mierde en begraven op het kerkhof al daar op 17-9-1944. 
 
12. Seibel, T.   J.0-1824236  T42-43.A. 

13. Dominio, R.J.  333426820   T43-44.O.     
14. Snelling F.L.   151116182  T42-43.A. 

15. Findley J.A.  13117752  T42-43.A. 
16. Harvey W.N.  20455149 

17. Leer, E.R.   0-427182  T41-43.O. 
18. Tappe, H.   
19. Difalco, G.L.  3403559    T43-44.A. 

20. Dilfalco, M.A.   517  5 Th. Place Pratt City, Birmingham, Alabama 
21. Golden, W.F.  12185679  T43.O.   

22. Golden, W.  149 - 16    17 A.V.E.  Whitestone NewYork 
23. Thomas, R.    
24. Gilmore, C.W.   0-681052 

25. Peterson, E.J.   0-701280  T.43.O.  
26. Rice, J.B.   16058595   T.43.O. 

27. Rice E.   627 -11  Th. St. Wilmette III P 
28. Onbekend. 
 

Nr 12 tot en met 28 zijn begraven in Bladel en neergestort 17-9-1944. 
 

Deze lijst vindt een sluitende bevestiging in geallieerde dankbetuigingen, waarvan de 
originelen in foto. 
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Die na een laatste woord nog graag een laatster horen, kunnen worden bediend met 

de "Deutschland über alles-verzuchting". 
 

"Die Hollander machen doch alles !". 
 

De Nederlanders zeiden niet: Ik ben mijns broeders hoeder. 
Zij hielden het metterdaad bij het overzeese: To make the best of it en hielden het er 
voor, dat elk mensenleven er een is. 

 
 

Piloten  
Airborns doorgangskamp. 
 

Geen wonder dat het op internationale verbroedering uitdraaide. 
 

Ter opwekking en bestendiging van hun moed, beleid en trouw, enz. konden de 
Duitsers niet zonder spiritualiën; vooral de eier-cognac deed wonderen, zij hadden er 
twee wagens mee volgeladen maar moesten er een achterlaten. 

Op een bijeenkomst van de Hulppolitie en de eten-uitdelers waarbij de moeilijkheden 
van de verschillende groepen werden besproken, kon nu ook een flesje worden 

aangesproken, wat ze wel mochten hebben omdat alle werkzaamheden gratis werden 
verricht. Helaas werd de voorraad sterke drank ‘s  nachts grotendeels ingepikt door 
voorbijtrekkende Engelsen.  

 
Het kort relaas van de onderafdelingen sluit het rapport. 
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Beknopt overzicht activiteiten uit de dagen na 17-9-1944 

 
Groep Bladel 

Inlichtingen aan Engelsen doorgegeven toen deze de Nederlandse grens naderden, 
een man als tolk achtergelaten. Vier Amerikanen aan de groep Hapert overgegeven, 

na een mislukte poging om hen naar de Engelsen te brengen.  
Wapens afgenomen van twee Duitse deserteurs. Drie Amerikanen naar Netersel 
gebracht, waar ze door de groep Hoogeloon en Casteren werden overgenomen.  

Spijkers gestrooid op de wegen. 
 

Onderduikerskamp Bladel 
In de eerste dagen na de bevrijding was het vooral op de dorpen vaak een onzekere 
toestand. De Duitsers stelden hier en daar posten en versterkingen op volgens 

verwachte invallende troepen. Deze kwamen uit en verdwenen naar alle richtingen, 
zodat de bezetter soms zonder strijd kon standhouden en meermalen dorpen van 

eigenaar verwisselden. Het werd voor de P.A.N. vaak ingewikkeld om op het juiste 
moment het goede antwoord op zulke samengestelde vragen te geven.  
Bij Bladel was een grote groep op verkenning gegaan om zich zekerheid te 

verschaffen omtrent de stand van zaken. Op flinke afstand werden zij troepen gewaar. 
Daar zij verwachtten met geallieerden te doen te hebben, gingen H. Flipse en W. 

Freeriks vooruit; de anderen zouden op grotere afstand volgen en naar 
omstandigheden handelen.  
Hoe groot was de ontsteltenis van de groep toen zij hun verkenners na enkele 

minuten de handen in de hoogte zagen steken. Daar beiden ongewapend waren viel 
niet veel te vrezen, doch toen de moffen hen fouilleerden vonden zijn toch nog een 

geweerpatroon. De dappere makkers keerden niet terug en vonden hun laatste 
rustplaats in de eenmansputten ter plaatse.  
 

Hapert 
Spijkers gestrooid. Vier Amerikanen van groep Bladel overgenomen en een paar 

dagen later naar de Engelsen in Eersel gebracht. Inlichtingen aan de Engelsen 
verstrekt. 
Wapens verzameld, die de Duitsers hadden achtergelaten. Verkenningen gedaan met 

een achtergelaten Duitse tank. Twee verdachte personen in de eerste dagen na de 
bevrijding gearresteerd.  

 
Reusel 

Gegevens over Duitse sterkte en troepenbewegingen verzameld en doorgegeven naar 
Casteren en Hoogeloon, vanwaar ze naar de Engelsen werden doorgegeven.  
Drie Duitsers krijgsgevangen gemaakt, toen hun wagen door de Engelsen was 

stukgeschoten. De activiteit werd gehinderd omdat de woning van de commandant 
door een granaat werd getroffen, waarbij zijn vrouw zwaar werd gewond en twee 

kinderen werden gedood.  
 
Netersel 

Duitser krijgsgevangen gemaakt. 
Amerikaans piloot verborgen; de commandant werd als gevolg hiervan door de 

Duitsers gedood. Bij de intocht der Engelsen werden inlichtingen gegeven over Duitse 
bewegingen.  
 

Hoogeloon en Casteren 
20 Amerikaanse piloten twee dagen verborgen gehouden en daarna door de Duitse 

linies naar de Engelsen gebracht. 18 Andere Amerikanen verborgen gehouden tot de 
Engelsen in Hoogeloon waren. Zeven Amerikanen en vier Duitsers begraven. 
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Geheel de bevolking van Casteren en Netersel en een groot gedeelte van Westelbeers, 

Middelbeers en Bladel, gedurende een tot twee weken van voedsel en onderdak 
voorzien. Zieken en ouden van dagen uit Netersel helpen evacueren. Gesneuvelde 

burgers begraven. 30 Verdachte personen aangehouden, waarvan 19 na verhoor 
werden losgelaten en 3 naar Eindhoven werden doorgestuurd. Door de groep werden 

19 krijgsgevangenen gemaakt, van wie 3 voor de bevrijding, 6 tijdens de intocht der 
Engelsen en 10 met of zonder hulp van Engelse patrouilles gedurende de eerste dagen 
na de bevrijding. Een noodbrug geslagen om het militaire verkeer door te laten. 

 
Middelbeers 

In de minder met grote wegen bezaaide binnenlanden waren de Duitsers geruster.  
Ten onrechte, zoals zij ten laatste ondervonden. Achterom en voor om had de P.A.N. 
alles wat aan de oppervlakte kwam aan een grondig onderzoek onderworpen. 

De Duitsers stonden dan ook aan de hete grond genageld over richting en tempo der 
geallieerde tankeenheden, die linea recta naar en over de zwaar gecamoufleerde 

schuilplaatsen stoven.  
 
Op een klein dorp kent ieder iedereen en alles is al gauw belangrijk om te bekijken en 

te bespreken. Er is dus weinig kans om veel uit te halen, want het dient toch 
voorbereid en uitgevoerd te worden en nog zonder dat Duitsers het voorvoelden of 

bewoners het navoelden. De Duitsers waren er dan ook heel gerust op en gemoedelijk 
zwaaiden zij hun beschermende scepter. Juist wat wij hebben moesten. Wij 
reageerden maar even gemoedelijk en deden in ons dorp of wij er thuis waren. We 

zagen of hoorden niets, maar wisten alles en vertrouwden het toe aan papier en 
koerier. Niets lijkt zo vertrouwd als hardwerkend buitenvolk, ook al nemen ze de 

kortste weg, die eigenlijk zowat langs verboden terrein voert. Maar aan zulke goede 
bekenden kon men toch niet alles verbieden. Wat zij ons niet verboden, werd door ons 
aan de geallieerden aangeboden, die in de kortste keren aan het langste eind trokken 

en in één run de geniepigste Duitse verborgenheden met de loep van hun 
vuurmonden kwamen onderzoeken. Zelfs wij keken ervan op, hoeveel Duitsers met 

één of geen vuurstoot uit een schuilplaats te blazen waren. Maar niet zo erg als zij, 
toen zij ons ontmoetten als verkeersagenten, die nimmer falende armzwaai de tanks 
door en rond het dorp joegen. De moffen waren dan ook spoedig bedankt en mochten 

op heel korte termijn netjes aantreden met lange gezichten. Wij kregen handen en 
voeten vrij om met de geallieerden te gaan patrouille lopen tot onder de muren van 

Best en Oirschot. 
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Eersel 

 
Het verslag van de commandant uit Eersel toont dat ook daar het echte P.A.N hout 

groeide; rechtdraads! 
 

Op 3 september krijgen we bevel een man te zenden naar Casteren te sturen, 
teneinde behulpzaam te zijn bij het opblazen van spoorrails in de omgeving van 
Tilburg. Daar dit niet het eerste de beste karwei is, wordt hiervoor aangewezen Toon 

G. uit Steensel, een jongen die reeds enige jaren vertrouwd is met het ondergrondse 
werk. Hij was onverschrokken, accuraat en sprak met niemand over zijn werk. Hij 

ging met een persoon van de groep van Hoogeloon. 
De eerste tocht was echter vruchteloos. Gelukkig daar de eerste trein die kwam 
Nederlandse burgers vervoerde. Dit zou ook de laatste zijn.  

De volgende dag werd wederom de tocht ondernomen, nu echter met meer succes.  
Van Toon vernamen wij allen bij zijn thuiskomst dat de opdracht stipt was uitgevoerd 

en de resultaten bevredigend waren.  
Zijn collega vertelde ons later dat hij zelf de opdracht niet durfde uit te voeren 
vanwege het enorm grote gevaar. Het was onverantwoordelijk je hierin te storten. De 

treinen reden met een snelheid van 15 km en op de locomotief zaten vele Duitsers om 
het terrein te verkennen. Het enige wat Toon zei, was: "Mijn commandant heeft mij 

opdracht gegeven en ik moet ze uitvoeren". Alleen sloop hij naar de spoorlijn die in de 
omgeving van Burgers Dierenpark moeilijk te benaderen is en ging langs de zijkant 
van de spoorlijn liggen. De treinen volgden elkaar slechts op geringe afstand. Toen 

drie treinen gepasseerd waren plaatste hij bliksemsnel de springstof. Als een monster 
vol dreiging, naderde de vierde trein. Hij rende weg en was nog geen 200 meter 

verwijderd toen een enorme explosie de lucht deed trillen. Nog juist zag de kranige 
partizaan de locomotief als een paard steigeren. De mitrailleurkogels floten door het 
bos. De mannen waren echter veilig en vonden voor de nacht een slaapgelegenheid 

bij een gastvrije boer.  
 

Er was weer eens een kabel doorgehakt bij Eersel en de S.D. chef Weber, resident te 
Eindhoven, had er zo weinig baat bij dat hij de sabotage-plek met een persoonlijk 
hoofdschudden kwam vereren, waar de gescheiden kabel zich niet veel van aantrok, 

tenzij om straks nogmaals uiteen te vallen.  
 

Ook op de dorpen beet Nederland fel van zich af. Het onveiligheids-diploma "zonder 
vrees of blaam" necessitatie causa, reikten zij zichzelf maar uit. 

"Aufgepasst ! Partisane ! Door de Duitsers al in blauw onderstreept. 
 
Op 19 september, de dag der bevrijding, nog voor de geallieerden het dorp Steensel 

hadden bereikt, reed Ko met zijn ordonnans over Knegsel naar Duizel met het doel 
deze groep een geweer met 5 patronen en 5 handgranaten ter hand te stellen. Juist 

waren ze Knegsel gepasseerd toe zij door een burger werden gewaarschuwd voor 
Duitsers, die zich ophielden bij de Driehuis.  Ze zagen reeds enige Duitsers op een 
afstand, lopen. Teruggaan is erg voor een Partizaan, dus werd de motor opgeborgen 

en ging men te voet verder. Een man van Knegsel voegde zich nog bij het tweetal. 
Toen de Duitsers op 100 meter genaderd waren, zagen ze het onheil dat hen dreigde.  

No. 1 trachtte zijn mitrailleur te bereiken. Ko zag het …. Een schot…. Dodelijk gewond. 
Tot de andere Duitser gaf hij het bevel "Handen omhoog". Nee. Liever eerst trachten 
bij de mitrailleur te komen om die brutale partizanen mores te leren. Een schot trof de 

tweede Duitse soldaat.  
Nogmaals het bevel "Handen omhoog !". Een kogel floot over de hoofden der 

fanatiekelingen. Een derde trachtte het vuurwapen te bereiken. Ook deze viel na twee 
treffers. Nogmaals het bevel tot overgave. Gewapend met een pistool (de 
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geweerkogels waren op) trokken de partizanen op de Duitsers af. Eindelijk gingen de 

handen de hoogte in. 7 Krijgsgevangenen werden gemaakt, twee waren ernstig 
gewond, een had het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld.   

 
In het geheel werden in dit rayon 36 krijgsgevangenen gemaakt. Op 19, 20 en 21 

september was het gehele personeel van de P.A.N. dag en nacht in dienst. De dienst 
bestond uit:  
1. Het onderbrengen van geallieerde troepen. Het met de geallieerde troepen 

meezenden van P.A.N. strijders om mitrailleursnesten ed. op te ruimen door lichte 
tanks.  

3. Het publiek van tanks en auto’s weghouden. 
4. Het afzoeken van de bossen naar Duitsers, geweren, munitie, springstof, granaten 
enz. 

5. Het opruimen en schoonhouden van wegen waar geallieerde troepen over trokken, 
zoals het verwijderen van stukgeschoten auto’s en er voor zorgen dat geen met 

paarden bespannen wagens over die wegen reden. 
6. Telefoonsabotage 
 

Voor deze werkzaamheden hebben meerdere geallieerde officieren hun dank betuigd. 
Op 9 september werd een aantal arrestaties verricht waarvan als eerste de 

Burgemeester, toen hij met schennende hand de nationale driekleur wilde hijsen.  
 
Veldhoven 

 
De kring Veldhoven valt uit den toon, althans volgens de commandant, die het weten 

kon. Men oordele:  
 
"Bijzondere heldendaden zijn in Veldhoven niet verricht. De gegeven opdrachten zijn 

nauwkeurig uitgevoerd en eenieder heeft naar beste krachten gehandeld".  
 

Het moet ook niet gaan vervelen en het kon moeilijk anders worden verwacht in een 
oord, waar men slechts had te beschikken over een contingent, dat zich beschikbaar 
stelde voor alle mogelijke opdrachten, ongeacht het daaraan verbonden gevaar. Dit 

waren meestal de jongeren en ongehuwden, hoewel ook enkele ouderen zich hiervoor 
beschikbaar stelden.  

 
Ging toch wel, voor Partizanen. 

Ze bevoorraadden zich uit de Duitse overvloed, naar oude zede volgden de vrouwen 
met helpende hand.  
 

Een grote moeilijkheid was het bemachtigen van wapens. Hiertoe werden 
strooptochten ondernomen naar het nog steeds door de Duitsers bezette vliegveld 

Eindhoven. Kisten handgranaten, geweren, munitie, machinepistolen en 
pantservuisten werden bemachtigd. We begonnen met 5 pistolen, die eigendom waren 
van bepaalde leden. Toen de bevrijding daar was, hadden we 7 mitrailleurs (5 lichte 

en 2 zware), ongeveer 30 geweren en een grote voorraad handgranaten, ik schat 
ongeveer 500 stuks. De Sectie- en Groepscommandanten waren toen allemaal 

bewapend met pistool, revolver of machinepistool. De vrouwen van enkele leden (in 
het bijzonder mevrouw P.) gingen met de kinderwagen naar het vliegveld en 
vervoerden wapens en munitie onder het bedje in de kinderwagen. 

 
Er werd maar meteen gebruik van gemaakt.  
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Met de afgenomen wapens werd actie gevoerd tegen kleine groepjes Duitse militairen 

met het gevolg dat 19 Duitse militairen krijgsgevangen werden gemaakt en op 20 
september 1944 overgegeven aan de geallieerden te Eindhoven. Ik meen dat hiertoe 

de Don Boscoschool was ingericht. Bij deze actie werden tevens een auto en enkele 
mitrailleurs buitgemaakt. 

 
Door de patrouilles werden tochten ondernomen, naar de Belgische grens, om contact 
te zoeken met de geallieerden, die de Nederlandse grens naderden. Dit contact werd 

inderdaad bereikt. Hiertoe moest een cordon van Duitse wachten, die erg schietgraag 
waren, worden gepasseerd. Op deze wijze werden allerlei berichten uit de Kempen 

overgebracht betreffende de sterkte van de aldaar gelegerde Duitsers, het verkeer en 
de soorten onderdelen en alles wat van belang werd geacht. 
 

Omstreeks 6 september 1944 kwamen twee koeriers van de O.D. uit Zuid-Holland aan 
bij mijn woning. Zij hadden opdrachten en inlichtingen bij zich. Zij verzochten mij hen 

over de grens te leiden. Door een patrouille van de P.A.N. zijn ze naar de Engelsen in 
België gebracht.  
 

Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat aan alle acties tegen de Duitsers werd 
deelgenomen door twee Canadese piloten, die vertoefd hadden in de woning van 

Luitenant T. Zij waren ingedeeld bij de Sectie Zeelst.  
 
Het moet dus, tot Nederlands troost en bemoediging, aan deze piloten hebben 

gelegen. Het hangt er altijd van af, welke maat men aanlegt. De Veldhovense blijkt 
geijkt P.A.N.’s te zijn geweest en zelfstandig gehanteerd.  

 
Wij hebben ons verzet tegen het kaalknippen van de "Moffenmeiden", daar dit door 
ons als onwaardig werd beschouwd. 

 
Rapporteur Jaap bericht aan de Rayoncommandant: 

 
Zeelst werd gisterenmorgen zinloos gebombardeerd; doel was waarschijnlijk het 
vernielde en verlaten vliegveld. Ongeveer 20 doden onder burgerbevolking en enkele 

zwaargewonden. Een onzer mannen onder de doden.  
 

De slotalinea van de R.C. werpt enig licht op de zelfonderschatting. 
 

Weet jij, wat wij met ons illegaal werk eigenlijk bereikt hebben? Het lijkt, er veel op, 
of het een schande is, illegaal geweest te zijn. Is dat ook niet jouw mening? 
 

Moet men dit wellicht onderbrengen bij diens opvatting over heldhaftigheid. Doet er 
ook weinig toe. Aan schrijver was binnen noch buiten de P.A.N. verzocht om een 

jubelhandboek voor Nederlandse historie, hem noch Pater Lodewijk Bleys, die het 
eerder doen kon; een auto-ongeluk ligt op een klein plaatsje.  
 

Scherpzinnige lezers zitten nog met ene vraag, die schrijver met de herhaaldste 
nasporingen niet vermocht op te lossen. Wanneer sliepen de Partizanen? 

 
Zelfs de uitgeslapenste P.A.N. kon niet alles op zich nemen, en nergens vond schrijver 
ook maar het geringste spoor van enig monopólie voor Nederlands grootheid en 

vooruitgang.  
Wie zwijgt, stemt wel toe, maar schrijver moet het er voor houden dat de P.A.N.  

het enkele maanden zonder Morpheus heeft gesteld. Uit geen politie- of ambtelijke  
missive blijkt het tegendeel. 
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Geldrop 

 
De commandant van dit schaarser bevolkte rayon zag het anders dan in Veldhovense 

collega en achtte het daarenboven dienstig in zijn verslag aan te vangen met een 
kloek betoog, gekenmerkt door een zeldzame slotzin. 

 
Zeer ten onrechte worden de actieve verzets- en sabotagegroepen van de P.A.N. het 
verwijt gemaakt, dat na de bevrijding misbruik werd gemaakt, van hun positie als 

ondergrondsen. 
Op de allereerste plaats dient hier echter verschil te worden gemaakt tussen 

illegaliteit en ondergrondsen. Immers onder illegaliteit verstaat men, groepen 
mensen, die gedurende de bezettingstijd zich gegeven hebben aan de 
verzetsbeweging. De ondergrondsen vormen hoofdzakelijk groepen, na Dolle Dinsdag 

onder een of ander voorwendsel samengevoegd, om zich na de bevrijding een zeker 
vrijgeleide te verschaffen. 

Het ligt niet op de weg van de illegaliteit om over haar daden te spreken, maar het 
moet mij van het hart, dat mensen die zich spontaan gegeven hebben voor de goede 
zaak en waarvan er vele sneuvelden, of levenslang verminkt zullen zijn, dingen 

aangewreven worden, waaraan wij part noch deel hebben. Vanaf deze plaats zeg ik 
dan ook allen hartelijk dank voor de spontane kameraadschap en medewerking, welke 

ik in dikwijls moeilijke en gevaarvolle uren mocht ondervinden. Het was als één grote 
familie en hier kwam zeker die kameraadschap en goede samenwerking naar voren, 
welke men verwachten kan van mensen, die bezield zijn van dezelfde gedachte. Alles 

te geven voor Vaderland, Recht en Vrijheid, met achterstelling van persoonlijke 
belangen. Ook onder ons waren vogels van diverse pluimage: arbeiders, 

kantoormensen, academisch gevormden; doctoren evenals straatvegers, studenten 
evenals boeren. 
Er werd bij ons echter nooit onderscheid gemaakt, wie of wat men was. Er werd wel 

gevraagd hoe men was. De blaam, welke na de bevrijding word geworpen op deze 
mensen, kan door mij niet worden geaccepteerd. Deze is veeleer te wijten aan het  

feit, dat na de bevrijding toen het werk van deze mensen een einde nam, zij  
weer hun bedding moesten zoeken en uittraden, waarvoor in hun plaats zeer dikwijls  
avonturiers kwamen, die m enden op een gemakkelijke manier aan geld en baantjes 

te komen. Dit is echter niet alleen in Brabant, doch ook elders gebeurd en deze 
groepen kunnen inderdaad met de naam ondergrondsen worden aangeduid. Ik wil 

niemand kwetsen. Men kan weten wie ik hiermee bedoel. Mocht ik in mijn rapport 
namen vergeten, zo moet men dit niet mij ten kwade duiden. 

Ik vraag daarom, mocht ik iemand iets te kort doen, mij dit te willen vergeven. 
 
Het terrein was groot genoeg, getuige het overzicht: 

De samenwerking was inderdaad allerhartelijkst en er groeide een bijzondere achting 
en vriendschap. Toen ik mij dan ook bezig hield met de hergroepering, bleek dat wij 

op elkaar konden bouwen. 
 
Jammer dat deze goede verstandhouding niet bestendigd kon worden, na de 

bevrijding ging ieder zijns weegs; terug naar eigen zorgen en belangen, waarvoor hij 
moest opkomen.  
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Het District Geldrop en Omstreken strekte zich uit van Budel tot Gerwen en was 

verdeeld in 5 rayons.  
 

Rayon I.  Kortweg genaamd R.I. omvatte de streek Budel-Maarheeze 
Rayon II.  Geldrop en omstreken.  

Rayon 111.  Heeze-Someren.  
Rayon IV.  Leende - Sterksel, Leenderstrijp.  
Rayon V.  Lierop - Asten. 

 
Dat het er voldoende heet toeging blijkt al uit de achtereenvolgende schuilnamen van 

de commandant (Theo Doove): Theo Wieland, John Danielman, Guus Winkler, Max 
v.d. Poll en uit zijn bezorgdheid. 
 

De allereerste opdracht was het vertragen van het terugtrekken der Duitse 
legeronderdelen, waarbij vooral gedacht werd aan het buit- en onklaar maken van 

rijdend materieel, wapenen, benzine, enz. het opblazen van spoorwegen, het onklaar 
maken van spoorseinen, het in brand steken van Duitse voorraden. De buitenwereld 
heeft hiervan weinig gemerkt. 

Ik moet echter vermelden, dat dit veel sabotage-acties waren, waarbij levensgevaar 
werd gelopen. Dikwijls heb ik mijzelf afgevraagd, of de risico's, welke werden gelopen, 

hun vruchten in de toekomst wel zouden af werpen. Begrijpelijke vraag met 
begrijpelijk antwoord. Deze militair geeft ook ere wie ere toekomt: 
 

Vooral de groepen Heeze en Lierop hebben zich bij het actieve sabotagewerk 
buitengewoon onderscheiden, doch hebben in de bezetting de meeste verliezen 

geleden. Toen het er dan ook op aankwam om gevaarvolle opdrachten te doen 
uitvoeren, waren het steeds deze groepen, die werden uitgezonden. 
 

Dikwijls heeft de Staf zijn schuilplaats moeten wijzigen maar het STAF kwartier bleef 
toch altijd te Geldrop gevestigd, van waaruit de operaties ook werden geleid. Ik moge 

tevens de gewonden uit mijn groep een eresaluut brengen; mensen die thans door 
velen reeds schijnen vergeten te zijn.  
Daarenboven de gesneuvelden, waaraan misschien nog minder gedacht wordt. Ik 

denk hierbij in het bijzonder aan de Amerikaanse piloot Frank Doucette, sergeant 
gunner, die op 19 september 1944 bij een verzetsactie in een gevecht met de Duitsers 

sneuvelde en in alle stilte ‘s nachts op het kerkhof te Lierop ter aarde is besteld.  
Van onze Engelse vrienden, piloten, parachutisten, die in het kamp Lierop waren, 

ontvingen wij de technische kennis voor het gebruik van moderne wapenen. In dit 
kamp hebben zich tientallen piloten ophouden, waarvan de laatste Horace F. Bradshaw 
, luitenant piloot, zich na de bevrijding op 20 september heeft gemeld. De gemaakte 

krijgsgevangenen waren eveneens in dit kamp ondergebracht, indien althans 
begrafenis niet noodzakelijk was.  

 
Het ging wel ooit gesmeerd, maar even goed verkeerd. 
 

Ik denk b.v. hier aan de nacht, dat wapenen gedropt zouden worden op Willem III.  
De R.C. uit Heeze berichtte mij per speciale ordonnans, dat dit terrein onbruikbaar 

was; n.l. in beslag genomen door een S.S.-radiozender met ongeveer 80 à 100 man 
bezetting. Direct werd dit bericht door mij doorgegeven met het verzoek om niet te 
droppen. Immers de groep van B de G. was te klein en te slecht bewapend, om tot 

openlijke strijd over te gaan.  
Geen dropping, toch wapens!  

Niet uit de lucht, doch wel uit Duitse weermachtswagens, welke in de omgeving 
stonden en behoorlijk werden nagesnuffeld, waarbij alles wat bruikbaar was, tot buit 
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werd verklaard. 

Hierbij waren ook verschillende automatische machine geweren. Van de parachutisten 
meldde zich de officier op mijn Stafkwartier te Mierlo, waarbij door mij opdrachten in 

ontvangst werden genomen, welke hoofdzakelijk bestonden uit het zuiveren van 
stroken, voor een directe opmars van belang, het geven van inlichtingen, getalsterkte 

en weerstandsnesten van de Duitsers, het direct doen arresteren van 
staatsgevaarlijke elementen.  
 

De P.A.N. kreeg wel duidelijke instructies. 
 

De note comique kon bij de P.A.N niet ontbreken: Als anekdote moge ik hier nog 
vermelden, dat aan een mijner groepen opdracht werd gegeven de spoorlijn naar 
Weert van haar verbindingsstukken te ontdoen. Door een klein misverstand gingen 

hierop 2 groepen uit. N.l. een groep van 4 man uit Lierop en een groep van 4 man uit 
Heeze. Groep Heeze was druk aan het werk, ondanks de lijnpatrouille van de  

Duitsers, totdat zij op een gegeven moment bijna recht tegenover zich 4 man zagen  
opduiken, waarop beide groepen dekking zochten. Dit heeft enige tijd totdat men tot 
de ontdekking kwam dat men hier met een nevengroep te maken had, die op dezelfde 

plaats de verbindingsstukken wou verwijderen. Dit is ook verenigd gebeurd.  
 

Hardheid en zachtheid vigeerden gezamenlijk. 
 
Midden in de actie werd een Duitse munitietrein op de weg Geldrop-Helmond onder 

mitrailleurvuur genomen. In de bossen aldaar bevonden zich verscheidene groepen 
met o.a. de radiozendinstallatie. 

De Duitsers moesten een goed heenkomen zoeken en een plaats waar hun gewonden 
konden deponeren. Hierbij ging onze radiozender verloren, daar de overmacht te 
groot was en in een bebouwde gemeente ook niet tot openlijke strijd kon worden 

overgegaan.  
Er werd ons n.l. de verzekering gegeven dat bij enige weerstand van partizanen het 

dorp zou worden uitgemoord.  
Deze verantwoording heb ik niet op mij durven nemen, zodat het terrein van actie 
werd verplaatst naar de Leenderheide, waarbij verscheidene Duitsers krijgsvangen 

werden gemaakt.  
 

Het ging ook daar wel, zonder hulp van aanwezige geallieerden.  
 

Tevens werd aan de groepen namens de Counterintelligence opdracht gegeven voor 
het bewaken van de enige weg, waarlangs de Duitsers een tegenaanval zouden 
kunnen ondernemen en ook inderdaad hebben voorbereid. Engelse troepen trokken 

zelf terug, doch gaven ons, de beschikking over een tank, waarin de P.A.N. een 
voorpost betrok. 

Deze Districtscommandant besluit in militaire bondigheid en brengt Nederland hoffelijk 
dank voor het welwillend verlof tot verzet, steunend op anderen dan eigen roem. 
Het ingaan op finesses zou mij in dezen te ver voeren en voor buitenstaanders gaan 

lijken op sensatie-verhaaltjes. Dit is geenszins mijn bedoeling. Onze mensen weten 
wat hier dag en nacht gepresteerd is. Mede namens hen dank ik allen, die ons in staat 

gesteld hebben daadwerkelijk te kunnen medewerken aan, zij het in geringe mate, de 
bevrijding van ons Vaderland. Ik meen met deze kleine uiteenzetting te hebben 
weergegeven wat hier door de P.A.N. aan zeer nuttig en effectief werk is geleverd. De 

commandanten van onze groepen beschikken dan ook over waardering op papier, 
vanwege diverse geallieerde commandanten. Ik moge hieraan nog toevoegen dat uit 

de kerngroep voor het grootste gedeelte de mannen zijn overgegaan naar de 
Stoottroepen in de Light Infantry bataljons, die nu vechten in ons Insulinde.  
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Heeze c.a.  (cum annexis, met wat daarbij hoort) 

 
Als het aan Heeze gelegen had, zoals reeds is gebleken: Heeze was zo gewend op de 

oude bosreuzen te staren, dat zij zich niet konden beperken tot laag-bij-de-grondse 
manoeuvres. 

Het moest wat betekenen; het mocht gerust wat er gevaarlijk zijn, als het maar echt 
bleef. De Engelse profs waren wat ver naar de zijlijn afgedwaald en koersten terug  
naar de rechte corridor op de Nijmeegse goal.  

Voor Heeze, klein bezwaar: 
Er werd even een zelf bewapende vrachtwagen ingegooid, waarbij de Commandant-

scheidsrechter rustig met twee ballen liet doorspelen. Zij drongen de opdringerige 
Duitse gasten weer over de lijn terug, waarbij hij zijn arbitrale goedkeuring hechtte 
aan een probate kruising van rugby en hockey. Geen wonder, als men de zorg 

overdenkt, waarmee de zandboer zijn schamel bezit moet omringen. Tussendoor wist 
hij nog een berg rapporten te baren, die bij aandachtige lectuur de buitenspelpositie 

van de Duitsers wel aannemelijk maken. 
Vele elders ondergebrachte acties waren van Heezese makelij, in verre omtrek 
voelbaar. De lezer beseffe dat Heeze in Brabant ligt. Het moesten wel niet enkel 

heldendaden zijn en ze hoefden niet allemaal geradbraakt en gevierendeeld te 
worden. De rapporteur van Heeze en omstreken, B. de G. ziet het even breed en 

collegiaal. 
 
Na de capitulatie van Nederland slaagde ik er niet direct in con burgerbetrekking te 

krijgen en ik was genoodzaakt nog enige tijd in dienst te blijven. De Nederlandse 
militaire dienst werd omgedoopt in opbouwdienst en in deze laatste maakte ik kennis 

met een tweetal militairen, die een adres hadden van een persoon, die de weg wist 
om via Delfzijl naar Engeland over te steken. Nadat wij een mislukte poging hadden 
ondernomen en met veel geluk uit Duitse handen waren gebleven, was de tijd daar 

om eindelijk een burgerbetrekking te vinden als controleur C.C.D.  
In deze functie werd ik begin 1941 naar Heeze overgeplaatst en het duurde niet lang 

of ik kreeg contact met S. en K. te Maarheeze.  
Via K. kreeg ik begin 1942 contact met V. en J.B. te Leende en met deze heb ik tot de 
bevrijding ten nauwste samengewerkt. Enkele weken voor de bevrijding werd V. 

helaas door verraad gegrepen, doch gelukkig keerde hij ongedeerd bij zijn familie 
terug. 

B. en K. werkten weer actief doch het duurde niet lang of K. moest onderduiken, 
omdat de grond te heet werd onder zin voeten. In die tijd verzorgde B. voornamelijk 

ontsnapte Franse krijgsgevangen. Alhoewel ik niet in de gelegenheid was 
daadwerkelijk mede te werken, heb ik hier toch hulp mogen brengen en wel in de 
vorm van kleding, waar een doorlopend tekort aan was.  

 
Het contact met V. was evenwel zeer verstevigd en de organisatie werd 

ontegenzeggelijk veel beter toen er een nauw contact door V. met de L.O. was gelegd.  
Inmiddels was het contact met de Witte Brigade eveneens tot stand gekomen er 
werden er buiten de voormelde Fransen eveneens geallieerde  piloten geholpen.  

Ook hiervoor heb ik voor zover mogelijk kleding geleverd.  
Het werk van de L.O. behoeft m.i. geen verdere toelichting, want ik ben ervan 

overtuigd, dat iedereen van het goede en nuttige werk op de hoogte is en ik meen dat 
het evenmin nodig is , de verschillende ondervonden moeilijkheden  op papier te 
zetten.  

Een vriend van mij, Jo Moerman uit Rotterdam, had inmiddels met mij contact gezocht 
en gekregen en op zijn verzoek heb ik mijn medewerking toegezegd aan de spionage 

organisatie "Luctor et Emergo" en de "O.X.O- groep". Jo Moerman was inmiddels  
verhuisd naar Groningen en van daaruit bracht hij  regelmatig documenten, foto's, 
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stafkaarten en alle mogelijke gegevens naar Heeze die dan door mij naar V.. te 

Leende werden gebracht en vandaaruit via de witte Brigade naar Gent werden 
doorgegeven. Vanuit Gent verhuisden zij uiteindelijk naar Engeland.  

 
Inmiddels was ook een contact gelegd met de O.D., doch om verschillende redenen 

werd dit contact later door ons opzettelijk verwaarloosd. Als vooruit geschoven post 
hadden wij in Eindhoven bij ons aan hadden wij bij ons aangesloten L.v.d.P. die over 
verschillende contacten beschikte en ons zoveel mogelijk op de hoogte hield.  

 
Tijdens deze voorbereidende werkzaamheden bleek dat in Heeze nog een K.P. zat  

En besloten werd hier contact mee te zoeken. Hier heeft het groepje dat ik inmiddels 
in Heeze gevormd had, veel geluk gehad, immers, daags voor het contact met deze 
groep van de K.P. onder K., gelegd zou worden, werd deze hele groep geliquideerd 

door de S.D. 
De groep welke door mij gevormd was, werd in opzet alleen gevormd voor hulp aan 

onderduikers en H.S. was in deze wel de met verdienstelijke medewerker. Het aantal 
onderduikers dat in Heeze en omstreken werd ondergebracht, was vrij groot, dankzij 
hardwerkende relaties: in Voorburg de Heer H., in Gouda de Heer d.H., in den Haag 

Mej. v.d. B. en in Groningen Jo Moerman, voornoemd. 
Helaas heeft Jo Moerman zijn activiteit voor hulp aan onderduikers en 

spionagewerkzaamheden voor Luctor et Emergo en de O.X.O-groep met zijn leven 
moeten betalen, op het moment dat Eindhoven reeds de bevrijding had leren kennen.  
Nadat ik ook met Frits contact had gekregen  leerde ik de P.A.N. kennen, waarbij wij 

ons direct hebben aangesloten, zonder evenwel onze andere bezigheden te laten 
rusten.  

 
De P.A.N. die een militaire organisatie bleek te zijn was bijzonder actief en het werd 
een grote puzzel om aan de nodige wapens te komen. Toch begon dit langzamerhand 

te lopen. Midden in de nacht werden door een gedeelte van mijn groep twee 
vliegtuigmitrailleurs uit Someren gehaald. Helaas hebben wij hier niets aan gehad, 

want in Heeze aangekomen, bleken ze geen van beide te werken.  
Toch werden ze bewaard in onze speciale opslagplaats, n.l. onder de grond, in een 
kelder van de fabriek van V. in de Kapelstraat. De nachtwaker aldaar, T.v.E. (Ties van 

Eerd) was een van ons groepje. Hoe kon het mooier. Op klaarlichte dag werd een 
Nederlandse karabijn uit Eindhoven gehaald, beschikbaar gesteld door L.v.d.P. (L. van 

de Palen, politie Eindhoven).  
Het tochtje had geen nadelige gevolgen; en de karabijn, na wat te zijn 

opgekalefaterd, werd dankbaar bij ons voorraadje gevoegd. Met nog enkele pistolen 
en ander moordwerktuigen hadden we een heel aardige collectie, hoewel enkele delen 
beter op hun plaats waren in een Oudheidkundig museum.  

 
Weer dreigde een spaak in het wiel gestoken te worden. De boswachter te Heeze 

werkte eveneens zeer actief en hoewel we van elkaar precies wisten waar we aan toe 
waren, werkten we gelukkig niet samen. Hij en de veldwachter hadden eveneens een 
aantal wapens verzameld, doch op een kwade dag, 20 oktober 1943, werd boswachter  

J. door de Duitsers opgehaald en meegevoerd. Een gedeelte van de wapens werd bij 
hem gevonden en deze waren voor ons verloren. Veldwachter v. E. dook onder, en 

met he heb ik voortdurend contact onderhouden. Boswachter J. is er gelukkig goed 
doorheen gerold en na de bevrijding keerde hij weer terug, gezond maar mager.  
 

Enkele weken nadat Heeze door deze gebeurtenissen was opgeschrikt  de rust 
eindelijk teruggekeerd, weer een donderslag bij heldere hemel.  

Gewaarschuwd door het onverwachte bezoek dat bij boswachter J. was gebracht door 
onze "beschermheren" hadden mijn ondercommandant J.D. (Sjef Duisters) en ik al 
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het materiaal dat bij hem thuis was, overgebracht naar onze veilige schuilplaats. Ook 

het materiaal, waaronder wat springstof, werd uit het huis van de familie v.d. L 
gehaald en veiliger opgeborgen en geen dag te vroeg.  

 
Enige dagen hierna, een kwartier nadat ik van H.S. een enveloppe met bonkaarten en 

andere papieren had ontvangen, stormde er plotseling een kerel binnen. De letters 
S.D. stonden op zijn gezicht te lezen. Gelukkig maakte hij een fout en een kardinale: 
hij liep de keuken door waarin ik mij bevond en meteen de trap op naar zolder. 

Hiervan maakte ik onmiddellijk gebruik door de kachel te openen en de enveloppe met 
inhoud, welke ik helaas niet heb kunnen inzien, in de vlammen te deponeren. mie 

Nauwelijks had ik dit gedaan of ik zag dat aan de zijkant van het huis en aan de 
achterzijde nog zo’n exemplaar stond. Het kwam mij het beste voor eveneens naar 
zolder te gaan om daar de stand van zaken eens op te nemen. Onze tegenspeler zocht 

overal en nadat ik enige malen had aangedrongen verteld hij, bij de S.D. te horen. 
Hierop vroeg ik zijn legitimatie papieren, die mij inderdaad werden getoond. Inmiddels 

had hij ontdekt dat er iets aan haperde en dat het huis binnen, iets minder diep leek 
te zijn, dan hij gedacht had. Beneden werd met spoed, buiten de maat opgenomen en 
vervolgens kwam de zolder aan de beurt. Ja hoor, er kwam iets tekort en een geheime 

bergplaats werd gevonden. De pret was groot. Er werd een mannetje bij geroepen die 
als een klit  aan mij bleef kleven. Maar mijn pret was nog groter, want de ruimte was 

volkomen ledig. Na nog een geducht onderzoek verzamelden de heren zich in de 
keuken om zich enigszins te verwarmen en daar bleek mij dat B. , een agent van 
politie uit Eindhoven, eveneens bij deze S.D. groep behoorde. Na zich gewarmd te 

hebben verdwenen zij na een vriendelijke groet en wens van de familie v.d. L. en mij. 
 

Vanaf die dag leek het mij gewenst van slaapplaats te veranderen. Zoiets brengt 
evenwel onoverkomelijke bezwaren met zich mee in een dorpje van ca. 3 tot 4000 
zielen en na rijp beraad werd het varkenshok in de tuin van de fam. v.d.L. dat 

gelukkig leeg was, door mij uitverkoren om tot slaapplaats van J.D. en mij te dienen. 
Dit hok was alleen te naderen van de voorzijde en daar wat een stevige deur met een 

nog steviger slot. In de achterwand werd door ons een valluik gemaakt, precies groot 
genoeg om een persoon door te laten. Dit luik klapte naar buiten open en kon daar 
dicht gedaan en gegrendeld worden. Dit zou ons in geval van nood voldoende speling 

oven om een goed heenkomen te zoeken. Wij, J.D. en ik, hebben er gelukkig nooit 
gebruik van hoeven te maken, hoewel het toch zijn dienst wel heeft gedaan. Doch 

hierover later. De wapens werden vrij geregeld uit hun schuilplaats opgegraven,  
uitgepakt, schoongemaakt en geolied en natuurlijk ook gebruikt. Oefeningen konden 

zonder teveel risico gehouden worden in de fabriek en het had zijn nut; de mensen 
raakten op deze wijze volkomen vertrouwd met het gebruik. Als wij soortgelijke 
oefeningen hadden gehouden werd ons een lekker warm slaapplaatsje bereid door 

onze nachtwaker T.v.E. op de ketels van de fabriek. 's Zomers was dit wel eens minder 
prettig, doch dat namen wij op de koop toe. In de fabriek hoefden wij geen inmenging 

te vrezen! Nu ik toch de wapens even memoreer, mag ik zeker niet vergeten melding 
te maken van Mevr. v.d.L. die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt, niet alleen voor 
onderduikers, doch er ook geen enkel bezwaar in zag zo nu en dan een pistool of 

revolver in haar handtas van Eindhoven naar Heeze of omgekeerd over te brengen. 
Eenmaal werd zij daarbij gecontroleerd door de Landwacht.  

 
Er viel meer te doen, dan de P.A.N. aan kon en soms kon de P.A.N. het niet doen. Dan 
brachten familieleden uitkomst en strekten schoonmoeders de bekende beschermende 

hand naar de P.A.N.-zonen uit. In Heeze moesten drie groepen erop uit en er moesten 
dus wapens komen. Commandant Frits zwoer bij het "handkanon", een schietpijp op 

driepikkel. Hij wist wel niet hoe het geladen moest worden, maar dat wisten de 
anderen evenmin. Wat gelukkig was, want je was er niet zeker van, naar welke kant 
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het zou schieten. Hoofdzaak was, dat het in Heeze kwam, waar de schoonzoon er naar 

zat te springen. Schoonmoeder zou dus met het verafschuwde vulkanisme, van 
Eindhoven naar Heeze tijgen. 

 
Het werd vervaarlijk ingepakt en begeleidde de draagster naar de bus, gecamoufleerd 

door twee ons gekookte ham. Het blijft een raadsel waar de Landwacht op gebrand 
was, maar ze vereerde de bus met een bezoek, zodat de torpedo onder de zitbank 
werd gecaramboleerd, verzaakt door het uitgestreken gezicht van de vroegere en 

latere eigenares. 
Toen het kanon zijn ondienst gedaan had, werd het de andere dag naar zijn 

standplaats teruggebracht in de veilige schoonmoederlijke handen nog belast met 
bezwarende brieven. Allen brachten het er levend af. 
 

Dat zij schrik had van deze moordwerktuigen is begrijpelijk en of Frits moest het 
apparaat te Eindhoven in haar tas doen of ik moest dit te Heeze doen. De ontvanger 

moest het er uit halen, want wij kwam er niet aan. Ze wist immers niet wat de 
voorkant of de achterkant van zulke wapens was; zoiets had zij op haar 53-jarige 
leeftijd nog niet geleerd.  

 
Voor de juiste volgorde moet ik even terug grijpen naar het L.O.-werk.  

Ten gevolge van razzia's in diverse omliggende dorpen was het zeer moeilijk 
geworden, onderduikers een goed plaatsje te bezorgen, doch geen bezwaar. Mijn 
groep wist wel raad en goede ook. De top van een heuvel op de Lieropse Heide werd 

afgegraven en al zwetende en zwoegende werd een kamer gemaakt van 3 x 3,5 x 2 
meter. Dit vertrek werd water- en zanddicht gemaakt en hierna werd de heuvel weer 

natuurgetrouw opgemaakt met zand, plaggen, graszoden en hier en daar een 
boompje. De ingang werd zorgvuldig gecamoufleerd en naar onze mening zou er van 
ontdekking geen sprake kunnen zijn. Een plattebuiskachel vond zijn weg naar deze 

kamer, die verder geheel werd aangekleed met een plavuizen vloer, een viertal 
eigengemaakte opklapbedden, een klaptafeltje en een viertal stoelen, potten, pannen 

en meer van dergelijke snuisterijen. Een huisvrouw zou er van watertanden. Vier 
onderduikers, door mijn groep onderhouden, werden hier ondergebracht en 
regelmatig als de avond gevallen was of des morgens voor dag en dauw, werd het 

benodigde voedsel naar deze principiële Nederlanders gebracht. De maaltijden werden 
altijd klaar gemaakt door een der onderduikers, J.E. uit Amsterdam, bij het licht van 

autobatterijen. Het noodlot wilde evenwel, dat de rust niet bewaard bleef. 
Als in de oorlog en in de liefde alles geoorloofd is, zijn ook in Heeze verlovingen niet 

uitgesloten. Al bij de Antieken (De compilator acht zich niet gebonden aan het P.A.N.-
tijdperk) brachten vaak Mars en Amor elkaar voort. Volgend rapport is ook interessant 
als variant. 

 
2e Paasdag 1944. 

 
De dag waarop ik mij verloofde, was er een om niet licht te vergeten. Zondag, 1e 
Paasdag, zouden wij ons verloven. Daags tevoren waren verscheidene familieleden 

overgekomen om deze heugelijke gebeurtenis bij te wonen. Op bedoelde zaterdag 
ontdekten stropers de ondergrondse woning van onze vier onderduikers.  

 
Wat stropers niet ontdekken moet nog ontdekt worden. Van de familie moet je het 
soms niet hebben. 

 
Alhoewel de onderduikers melding maakten van het voorgevallene aan een van de 

groep besloot men ten onrechte, mij hiervan niet in kennis te stellen, opdat ons 
verlovingsfeest niet in het water zou vallen. Eerste Paasdag verliep rustig doch toen 
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wij tweede Paasdag ‘s middags een wandeling maakt in de omgeving van Heeze, 

werden wij gewaarschuwd door T.V.E. dat het in de hei niet pluis was. Onmiddellijk 
ging ik, met enkele van mijn groep de hei in en wel langs twee verschillende zijden, in 

de hoop de onderduikers nog uit de handen van de moffen te kunnen houden, welke 
met een overvalwagen uitgerukt waren. Met T.v.E. aan mijn zijde naderden wij tot 

ongeveer 100 tot 200 meter, toen wij een zware mitrailleur hoorden ratelen en mijn 
eerste gedachte was, dat de jongens misschien waren ontsnapt en nu beschoten 
werden. Ook dacht ik aan de twee mannetjes, die aan de andere zijde trachtten te 

naderen. Na een kort overleg met T.v.E. leek het ons het beste, via Geldrop terug te 
keren naar Heeze en de groep te verzamelen. Teruggekeerd in Heeze passeerde ons 

de overvalwagen, waarin glunderende moffen en vier sip kijkende onderduikers. Deze 
avond bracht mijn gehele groep bij elkaar en we trokken naar Leende, waar wij voor 
die nacht een gastvrij onderdak kregen in de brouwerij van de Heer G. ’s Morgens 

vroeg ging ieder naar zijn werk, terwijl J.D. en ik, L. v.d. P. in Eindhoven gingen 
opzoeken. Zoals in mijn verslag vermeld, lukte het de Heer L. v.d. P. via een 

contactpersoon de jongens vrij te krijgen, en wel reeds op Woensdag volgende op 20 
Paasdag. Zij werden in het bezit gesteld van een Ausweis en tewerkgesteld op het 
vliegveld te Eindhoven, reeds op donderdag d.a.v. 

 
Hier spitst Nederland de oren: "Zij zullen het niet voor niets gedaan hebben." 

Natuurlijk niet, het waren Nederlanders. Zij deden het uit hoog gevoel en uit diepe 
noodzaak en hebben niemand belet dat eveneens te doen. Men mag en kan het 
weten: Veel is door de handen van de P.A.N. gegaan en natuurlijk onverantwoord; 

duizenden waardevolle bonkaarten, extra formulieren voor kleding, beddengoed, 
schoenen en fietsbanden, identiteitsbewijzen met alle soorten zegels en stempels. 

zonder verbruiksvergoeding, ook niet voor de gezamenlijke P.A.N. 
 
De voormalige onderduiker J.E. bood mij thans zijn diensten aan voor ondergronds 

werk, hetgeen door mij werd geaccepteerd. Hij zou trachten gegevens omtrent het 
vliegveld te verzamelen, zodat ik een kaart zou kunnen maken. Hoe hij de gegevens 

verzamelde is mij niet altijd even duidelijk geweest, doch ik kreeg ze, o.a. van de 
hangars, de benzineopslagplaatsen e.d. terwijl de verboden plaatsen, waar de burgers 
niet mochten komen, nauwkeurig aangegeven werden. Op deze wijze slaagde ik erin 

het vliegveld op kaart te brengen. De kaart werd door mij ondertekend met de 
woorden "DUKE LANCING" en doorgegeven naar Engeland. Een week of drie hierna 

werd het vlietveld gebombardeerd. Ik wil hiermede niet zeggen dat het 
gebombardeerd werd aan de hand van mijn tekening doch het werd gebombardeerd 

en goed!! De gebouwen stonden te schudden en ook het schuurtje dat J.K. met 
anderen moest afbreken onder het toeziend oog van een Duitser. Dit schudde wel zo 
erg dat J.E. er af dreigde te vallen en nog op het laatste moment aan de goot bleef 

hangen. Door een N.S.B.-er werd hij gered on weer op het dak getrokken. Welk een 
noodlot !!! 

 
Kwade belevenissen van een onderduiker, middels een goed bedoelde Duitse overval. 
 

‘s Morgens vroeg, toen ik het vliegveld zat te tekenen en een onderduiker, A.v.E.  
aanwezig was om zijn duiksteun af te halen, stopte plotseling een grote Duitse wagen, 

met een troep moffen aan boord; juist voor de kamer waarin wij zaten. A.v.E vloog 
op, rende de tuin in en sprong tot zijn nek in de moddersloot, waar hij op zijn gemak 
het vertrek der moffen afwachtte. De chauffeur van de wagen vroeg aan een 

voorbijganger de weg, en reed rustig heen. 
Zelden heeft een onvrijwillige acteur zulk een pracht-epiloog achterna gekregen, als v. 

E. over deze chauffeur uitgoot, toen hij zich reinigde van de ondichterlijke assistentie 
van de dichterlijke vaderlandse mest, mist en regen. 
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Van Frits kreeg ik opdracht een geschikt terrein te vinden voor het droppen van 

wapens, welke wij zo hard nodig hadden en nog zouden hebben. Verschillende 
tochtjes in de nabije omgeving worden ondernomen en met succes. Een zeer geschikt 

terrein werd gevonden, op kaart gebracht en doorgezonden naar Eindhoven. Hierop 
kwam Frits naar Heeze en gezamenlijk namen we de ligging etc. onder de loep. 

Volgens ons leek het terrein geschikt te zijn. Geruime tijd hoorden wij niets meer van 
het terrein, dat Willem III gedoopt was.  
 

Op zekere dag kreeg ik opdracht van Frits thuis te blijven omdat er bezoek kwam, om 
de geschiktheid van het terrein nader te onderzoeken. Het bezoek kwam, Frits en Sjef. 

Verder kenden wij hun niet. Evenwel hadden de Heren verzuimd hun naamplaatje van 
de fietsen te halen en hun ware naam en volledig adres werd door mijn vrouw 
overgenomen. Na bezichtiging van terrein Willem III, een bespreking, en daarbij werd 

beslist, geen gebruik te maken van dit veld, aangezien het te dicht onder de rook van 
Eindhoven gelegen was. Teleurstelling!  

Om evenwel met onze gedachte bij de mogelijkheid tot dropping te blijven, zullen we 
de gang van zaken even vooruit lopen, Op 6 september 1944 werd het afwerpterrein 
plotseling goedgekeurd. 

 
P.A.N.  

sin x.   Eindhoven, 6.9. 
B.d.G. 
Afwerpterrein Heeze is goedgekeurd, coördinaten zijn 3033 54.3. Radio België, half 

negen, slagzin: Stel Uw werk niet uit tot morgen.  
Seinen de letter W. 

Luister al vanavond. Spullen niet te ver wegbergen. Er kunnen 12 containers komen, 
elk met 5 kisten. Zorg onmiddellijk voor lampen en eventueel voor paard en wagen. 
Vlug alles in orde maken. 

 
Frits  

P.S. Als afgeworpen is, dan direct koerier naar W 26. 
 
Zoals uit latere stukken blijkt, was het bedoelde terrein even wel in beslaggenomen 

door een S.S.-radiozender met bewaking en dit werd door mij direct doorgegeven aan 
de Districtscommandant, waarna van dropping niets is gekomen. 

 
Uitgevoerde opdracht; maar goed dynamiet en een misschien te goede wekker 

brachten het tot een afscheidshanddruk. 
 
Zoals reeds vermeld in mijn rapport, kreeg ik op zekere dag, aan het eind van een 

vergadering de opdracht een hoogspanningsmast tussen Eindhoven en Zuid-Limburg 
op te blazen. Een zeer prettige opdracht, hoewel we elkaar nog al eens hebben 

aangekeken. Onze eerste taak was, een geschikte paal te vinden die bovendien 
afgelegen moest staan. Ieder kent de bedoelde palen. Een geheel ijzeren geraamte 
van ca. 35 meter hoog. Nadat we de omgeving hadden verkend en meerdere palen 

achtereenvolgens op de meest geschikte plaats vonden staan, vonden we er toch 
telkens weer een, die nog meer afgelegen stond. Zo belandden we uiteindelijk in 

Huchten.  
 
Beter gezegd misschien, toch aan een heel eenzame paal, ergens tussen Maarheeze 

en Someren, waar geen sterveling in de omtrek woonde. Hiervan verslag uitgebracht 
en op een zaterdag moesten we in Eindhoven dynamiet, ontstekers, batterijen en een 

wekker afhalen. Deze wekker had slechts één wijzer, de grote. Bovendien was er een 
metalen punt op de wijzerplaat bevestigd, geïsoleerd van het overige gedeelte van het 
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uurwerk. Zodra de ontstekers en alle draden verbonden waren met de batterijen, 

welke serie-geschakeld moesten worden, en ook met de wekker, dan was het contact 
volledig. Als de grote wijzer de bedoelde punt raakte, zou het dynamiet moeten 

springen. Zondagnacht, precies om twaalf uur moest het geval de lucht in. 
Zondagmorgen was het eerste werk dat J.D. en ik te doen had den, het kneden van 

het dynamiet, tot je neerviel van de hoofdpijn. Eindelijk 's avonds met drieën op stap, 
want ook T.v.E. ging met ons mee. Bij de uitgezochte paal aangekomen, eerst goed de 
omgeving verkend: daarna met een grote Engelse sleutel alle bereikbare bouten en 

moeren los gedraaid, vervolgens het dynamiet aan de stijlen bevestigd en de 
ontstekers aangebracht. Daarna één draad van iedere ontsteker aan de serie-

geschakelde batterijen bevestigd en de batterijen doorverbonden aan 
wakker. Ons restte nu nog de andere draad van de ontstekers aan de geïsoleerde punt 
te bevestigen en als alles dan goed was, zou er niets gebeuren totdat de wijzer de 

punt raakte. Het was 23.10 uur en we begonnen de wekker op te draaien en de grote 
wijzer op een kwartier over het hele uur te zetten, zodat het drie kwartier zou duren 

voor hij de lucht in ging. Voor ons voldoende tijd om thuis te komen, tenminste als we 
flink doorfietsten. Vervolgens gingen we op de buik liggen en keken elkaar eens aan. 
We zullen wel een beetje wit om de neus geweest zijn. We gaven elkaar een stevige 

poot en maakten de laatste draden vast. Inderdaad, er gebeurde niets. Vervolgens 
huis toe. De volgende dag hoorden we dat er 7 lichtmasten om waren bij Huchten. We 

mochten dus wel aannemen, dat onze mast was gegaan en dat de rest erbij 
gefantaseerd was, hetgeen inderdaad zo bleek te zijn. Ik nam de vrijheid het politie-
rapport, dankzij de medewerking van F.V. te Leende even te lenen, teneinde er een 

afschrift van te maken en het daarna weer ongemerkt op zijn plaats terug te leggen; 
het ontbreekt dan ook niet.  

Schriftelijke opdracht ging de uitvoering vooraf. 
 
P.A.N.  

sin x.    5-6-1944 
P.A. Commandant 3. 

 
Mijn hartelijke dank voor de parabellum patronen, hoewel ik nog niet weet of het de 
vereiste maat is. Het is wel mogelijk, dat ik nog een kleine situatieschets krijg van de 

Geldropse weg en de Somerseweg, hoeveel dynamiet nodig is om de diverse 
onderdelen op te blazen en of er ook ontstekers bij nodig zijn. Verder is er 

waarschijnlijk maandag a.s. een demonstratie in het gebruik van trotyl, waarbij ik 
verschillende P.A.N. Commandanten aanwezig zou willen hebben. Daarom verwacht ik 

U zonder tegenbericht a.s. maandag om 3 uur in de Fazantlaan waar we al eens 
eerder geweest zijn.  
Bovendien is het hoogstwaarschijnlijk dat U de opdracht voor het laten springen van 

de hoogspanningsmast van de leiding van Limburg naar Eindhoven krijgt, wilt u zo 
goed zijn de hoogte van de masten uit te vinden en de doorsnede van de steunen en 

deze gegevens maandag meebrengen ter bijeenkomst. Kunt u mij verder nog 
mededelen wat voor soort mitrailleur er in Bergeijk aanwezig is, welk kaliber en of er 
voldoende patronen aanwezig zijn.  

Ook de hoogspanningsleiding van Eindhoven naar Helmond zou tegelijkertijd 
verbroken moeten worden. Aangezien ik nog geen tijd gehad heb in Geldrop contact 

te leggen, wilde ik vragen of U ook voor een van deze masten zoudt kunnen zorgen, 
en of het mogelijk is, dat u zich in verbinding stelt met Rayon 2.  
U kunt U dan vervoegen bij S. marechaussee, met het wachtwoord "Ik kom voor de 

geraniums". Deze persoon woont, wanneer ik me niet vergis te Geldrop. Bespreekt u 
dan met hem de bedoeling van de P.A.N. en alles er over te weten valt. Ook het 

oprichten van een kern van partizanen.  
Met vaderlandse groet, 
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Frits  

 
P.S. De vijftig long rifle patroontjes die U nog had (6 mm) kan Frans in R. 4 

gebruiken. Tracht Frans ook mee te krijgen voor de demonstratie op maandag, en 
brengt U in ieder geval 4 van de blokjes trotyl mee, die Frans in zijn bezit heeft. Later 

kreeg mijn groep van de Distr. Cdt. het verzoek onze aandacht te willen besteden aan 
de spoorlijn oostelijk van Eindhoven en na dit aan de manschappen voorgelegd te 
hebben werd besloten dat wij de taak op onze smalle schouders zouden nemen. De 

nodige verkenningen werden verricht maar op het kritieke moment werd ik ziek en 
moest de uitvoering aan mijn onder-cdt. J.D. en T.v.E. overlaten.  

 
Al regende het geen wapenen, op het dropping-terrein zaten ze er toch maar mee: 
 

In haast. 
 

Ben weer aan het verhuizen. Bijgaand wat enveloppen. Overalls aanwezig. Zal ze 
vanavond meegeven. Hoe laat kan morgenavond een mannetje bij kazemat no. 1 zijn 
met de boordwapens? (weg Heeze - Mierlo, vlak bij kruispunt weg Lierop - Geldrop.) 

Uw mannen zullen het wel weten te vinden. De wapens worden daar dan opgehaald 
en in orde gemaakt. Tevens heeft brenger dezes 4 staafbatterijen, hoop dat ze 

kunnen dienen. Vraagt u tevens koerier aan bij de nieuwe commandant Leende, Ik 
heb gisterenavond tevergeefs gewacht en zit dus zonder verbinding met die groep.  
 

Heb commando aan een der ouden van groep V. overgegeven en het zal nu wel beter 
kloppen. Excuseer schrift, accommodatie laat hier wat te wensen over, maar we gaan 

nu naar een beter adres.  
Verder kunt u mij waarschijnlijk nog wel helpen aan slagpijpjes en koord. Geeft U dit 
s.v.p. even mede.  

Nog niets vernomen over "Willem"? Was er vannacht iets gaande? Instructie blijft 
gehandhaafd.  

Verder verdient spoorlijn Oostelijk van Eindhoven, dus die van Venlo onze aandacht 
(speciaal opgedragen). Kunt u daarvoor zorgen?  
U zou mij een plezier doen steeds dezelfde ordonnans te zenden. (Kan deze man 

bewapend worden?)  
Verdere instructies hoort U vanavond nog. Wachtwoord "Sarina" voor alle posten, dus 

ook groep Leende. Laat ordonnans zich melden Kievitstraat 8. Dan hoort hij waar hij 
zich kan vervoegen. Ook hier liefst steeds dezelfde man. 

 
Vaderlandse Groet, 
D.C. Cdt. St. P.A.N. 

 
De Rayon-zoon uit Heeze zou de Districts-vader wel dragen. Ieder vogeltje zingt zoals 

het gebekt is. In het vermaarde Heezese Kraaienbos was de melodie niet bijster 
ingewikkeld, zodat de leerzame toehoorders wat enthousiast met een en anderen met 
zichzelf leerden omspringen. Het ging in Heeze vanzelf. Geen leden? Dan zonder! En 

de Commandant waagde zijn lange body om over een politierapport! te kunnen 
gnuiven. Geen Commandant? Dan zonder! 

 
Onze Rayoncommandant, B.d.G. ("Ben de Graaff", Peter de Hartog) was reeds enige 
dagen ziek, zwaar dysenterie en lag zich groen en geel te ergeren in bed. In deze 

periode dreef de groep op de onder-cdtn. T.v.E. en op mij. Wij kwamen iedere dag 
rapport uitbrengen. Juist in deze dagen kreeg de R.C. bericht, dat er diverse 

spoorlijnen moesten worden opgeblazen, helaas weet ik de juiste datum niet meer. Op 
zondagmorgen moesten twee man op Wal l te Eindhoven komen om het gebruik te 
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leren kennen van het beschikbare springmateriaal. T.v.E. en A.S. gingen naar Wal I op 

het fietsje, kregen onderricht en keerden met het benodigde materiaal en een 
mondeling ontvangen opdracht terug. Diezelfde dag, omstreeks 22 uur moest de lijn 

Eindhoven - Venlo op twee plaatsen worden opgeblazen. Onze R.C. die tot dusverre 
aan alle acties daadwerkelijk had deelgenomen, wilde ook dit keer persé mee en ik 

voelde mij gedwongen de dokter in Heeze hiervan in kennis te stellen, dat hij niet 
alleen het bed wilde verlaten, doch zelfs naar buiten wilde gaan. Na veel vieren en 
vijven slaagde de dokter erin, hem hiervan af te houden. Toen er met B.d.G. weer 

verstandig te praten was, werd besloten dat er twee groepen op uit zouden trekken 
van ieder drie man sterk. Een groep onder commando van T.v.E. en één groep onder 

mijn commando. De groep onder T.v.E. zou de lijn Nuenen - Helmond voor haar 
rekening nemen, terwijl ik het gedeelte Helmond - Deurne onder handen zou nemen. 
Na alle mogelijke goede raadgevingen konden we vertrekken. De manschappen 

verzamelden zich omstreeks 18-uur aan het ven "Het Platvoetje". De groepen werden 
aldaar als volgt samengesteld: Groepscommandant T.v.E met H.S. en W.K. 

Groepscommandant J.D. met A.S. en J.v.M. Ik hoop niemand vergeten te hebben en 
de namen niet te hebben verwisseld. Beide groepen gingen per fiets op weg om hun 
taak uit te voeren en zoals later bleek beide met volledig succes. 

Op een van beide plaatsen ging een Duitse Rode Kruistrein de lucht in. Toen ik met 
mijn groep de opdracht had uitgevoerd, keerden wij via Lierop naar Heeze terug. In 

Lierop aangekomen we het reeds ca. vijf en veertig minuten na spertijd en aldaar 
ontmoetten wij drie man van de politie. 
 

Onmiddellijk gaf ik mijn groepje bevel hun schietijzers, weliswaar in de zak te houden, 
doch schiet-gereed. Dekken was niet meer mogelijk, omdat zij ons op hetzelfde 

moment hadden ontdekt als wij hun. Gelukkig voor beide groepen konden wij 
ongehinderd passeren en omstreeks 02.15 uur meldde ik mij bij de Rayons-Cdt. 
B.d.G. af, die hierna ook gerust kon zijn. De Groeps-Cdt. T.V.E. was omstreeks 02.-- 

uur in Heeze teruggekeerd en had geen bijzonderheden te melden. Beide tochten 
waren succesvol verlopen. In Heeze dreigde toch nog even een kink in de kabel te 

komen. J.v.M. die naar huis terugging, nadat we ons hadden afgemeld, kwam tot de 
ontdekking dat er dien nacht een groot aantal Duitse wagens voor de deur van zijn 
huis waren neergezet, waaronder bovendien een wagen met zendinstallatie. Overal 

stonden Duitse posten, doch zonder kleerscheuren kwam J.v.M. via achterweggetjes 
en tuintjes van buren en over heggen veilig thuis. Deze Duitsers hadden ook de 

Mierlose heide bezet, waardoor de dropping op het terrein "Willem III" later niet kon 
doorgaan. 

 
de Groepscommandant 
J.D. 

 
Ze namen het niet zo nauw. 

 
Woensdagnacht, volgend op voorgaand gebeuren. Omdat wij opdracht hadden 
gekregen van Districts-Cdt. Dankelman om de vliegende Brigade gereed te houden, 

kwam het ons gewenst voor de wapens van de fabriek van V., waar wij ze niet, dan 
met veel moeite aan konden over te brengen naar een plaats waar ze gemakkelijk te 

bereiken waren. Dat de Duitsers nog steeds tegenover het huis van J.v.M. gelegerd 
waren was geen bezwaar en J.v.M. stelde zijn tuin, waar hij een goed plaatsje 
gemaakt had, ter beschikking. Onder leiding van onze RC die weer hersteld was, 

werden al onze wapens, munitie, springstof, handgranaten enz. door de hele groep 
overgebracht, ondanks het feit, dat de Duitsers nog steeds op de zogenaamde 

"Soerentip" pal tegenover ons doel, gelegerd waren. Deze tocht verliep dankzij onze 
voorzorgsmaatregelen tamelijk vlot, hoewel ze meerdere uren duurde (en dat voor 
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een afstand van slechts 400 tot 600 meter). Maar voorzichtigheid is de Moeder van 

het ondergrondse werk. Ongelukken waren dus niet gemaakt, die kwamen bijna de 
volgende dag. Enkele Duitse soldaten waren op patrouille geweest en hadden 

ongeveer dezelfde weg bewandeld als wij de nacht tevoren, n.l. door weilanden, 
tuintjes, over heggen enz. en kwamen eveneens toevallig uit in de tuin van J.v.M. 

Wij waren allen reeds gealarmeerd en zeer ongerust en J.v.M niet het minst. Vooral 
toen hij zag dat een der "Heren", onwelkome bezoekers, bovenop ons materiaal 
stond. Gelukkig duurde het bezoek slechts kort en niet lang daarna kregen we van 

een zeer opgeruimde J.v.M. de boodschap dat we gerust konden zijn. 
 

De groeps. Cdt. 
J.D. 
 

Het zou ook jammer zijn de doodstraf te behalen, anders dan summa cum laude, met 
overschot van gelijk. 

 
Zoals uit het voorgaande bleek waren wij ingedeeld in het district Geldrop en onder 
commando van Dankelman, waarmee wij uiteraard een betere en snellere verbinding 

hadden dan met Frits in Eindhoven. Zoals reeds aangehaald hadden wil contact in 
Someren gekregen en ten gevolge van enige moeilijkheden werd het commando van 

deze groep en van die uit de Gemeente Sterksel aan mij opgedragen.  
 
De reporter was echter van mening: 

X.. was evenwel niet voorzichtig genoeg, m.i. met het kiezen zijner medewerkers. De 
groep welke hij had deed niets. In S. waar hij eveneens een groepje bleek te hebben, 

zat een lid van de N.S.B. in de ondergrondse enz. enz. De gewraakte afdeling had zich 
buiten zijn medeweten evenwel afdoende geweerd. 
 

Na hiervan melding gemaakt te hebben was dit euvel snel opgelost, zoals blijkt uit het 
commando van de Distr.cdt. d.d. 7 sept. 1944:  

 
Dagdieverij en nacht wake:  
 

S.K. P.A.N.                                       7-9-1944 
  

Verzoeke voorlopig bevel over Sterksel over te nemen, totdat nieuwe instructies 
volgen. S. en W. eventueel voorlopig vastzetten en nauwkeurig bewaken. (Volgt 

gegeven bevelen niet op). Verdere instructies: Aftocht zoveel mogelijk vertragen, 
spijkerplanken, grote kopspijkers (asfaltspijkers). Indien overdag niet mogelijk dan 
manschappen laten slapen en 's nachts opereren. Het belangrijkste punt is nog steeds 

wapens. Spoorlijn naar Maastricht weer hersteld, lopen althans weer treinen. Op open 
en onbewoonde plek situatie opnemen. wordt echter patrouille gelopen door Duitsers. 

 
Voor het H.K.  
R.C. D.C. P.A.N. 

 
Dat er heel wat opdrachten doorkwamen blijkt wel uit enige, welke door mij werden 

bewaard en waarvan de inhoud thans volgt:  
 
Herkansing. 

 
 

 
P.A.N. sin X 
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P.A. Cdt. R. 3                                     Eindhoven, 1-8-1944 

 
De in Uw bezit zijnde Engelse machinegeweren moet U houden, daar U hiermede 

uiteraard veel meer kunt doen dan met revolvers, welke laatste voor de K.P.'s nog 
onmisbaar zijn. 

Wat verplaatsing betreft moet U ten alle tijden in Uw Rayon blijven. Tussen nu en 1 
oktober is er al van alles gebeurd. Mocht de overplaatsing eerder plaats hebben, dan 
moet U eerst trachten langs semi officiële weg dit ongedaan te krijgen. Daarna 

proberen met een doktersattest en in laatste instantie onderduiken, waarvoor ik dan 
het nodige zal doen. Een der komende dagen zal ik een adres doorgeven waar men 

mij altijd zal kunnen bereiken. Uw verzoek om volledige instructies kan ik helaas nog 
niet inwilligen, daar wij met deze instructies niet voorzichtig genoeg kunnen zijn. 
Wel wil ik U mededelen dat het raadzaam is te bestuderen hoe U met Uw groep de 

hoofdweg van Eindhoven naar Valkenswaard het best kunt bereiken en daar 
weerstand bieden, tussen Aalst en Valkenswaard. Het eventueel neerleggen van 

Duitsers valt onder punt 4 van mijn ander geschrift. Nieuwe contactpunten voor de 
P.A.N. worden automatisch beschikbaar bij het adres dat ik een dezer dagen zal 
doorgeven. Wat de zaak R.4  betreft verzoek ik U ten spoedigste in orde te brengen 

en het bevel over R.4 in eigen hand te houden. Bestaat de mogelijkheid dat hierbij 
ook Maarheeze en Budel betrokken wordt?  

De zaak der lampen zal zeer binnenkort de nodige vruchten afwerpen. De eerste keer 
hebben we een hopeloos vergeefse nacht doorgebracht maar de tweede keer ging 
alles oké. Houdt er rekening mee dat zich te Leende waarschijnlijk een zeer 

gevaarlijke provocateur bevindt daar anders verschillende zaken voor mij 
onverklaarbaar zijn. 

 
Vaderl. groeten 
 

Frits. 
 

 
P.A.N.  
Cdt. B. de G. 

 
In Eindhoven wordt actief opgetreden ter verkrijging van wapens. Men gaat als volgt 

te werk: Uniform met band waar overheen jas. Gedurende de operatie: jas uit, daarna 
weer aan. Alle groepen kunnen dit thans doen. Voorzichtigheid alsnog geboden. 

Morgenochtend parabellummunitie. Laat dit vanuit Geldrop halen en U afleveren. Ik 
onderteken verdere orders met R.C. D.O. 
namens P.A.N. 

 
Danckelman.  

 
P.S. En mocht u goede buit hebben, denk dan ook aan mij. Beschik thans in Geldrop 
nog niet over bewapende manschappen zelfs niet over manschappen. Komt ook wel in 

orde.  
 

Sterkte en succes. 
 
 

 
 

 
Voor het H.K.  
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Stafkwartier D.C. 

P.A.N.   12-9-1944 
 

De Rayon Commandanten zijn verplicht te zorgen dat:  
1e. de inbeslaggenomen wapens zo goed mogelijk op een en dezelfde plaats in zijn 

Rayon opgeslagen worden, er een wacht bijgezet wordt en een inventaris van die 
wapens wordt aangelegd, die minstens een keer per dag op de staf overgelegd wordt. 
2e. Hij draagt zijn Groepscommandanten op, dat zij verantwoordelijk zijn voor 

handelingen door hen verricht, zonder opdracht van de R.C.  
3e. Hij draagt zorg dat de groepen behoorlijke aflossing ondervinden. 

 
Voor het Hoofdkwartier 
de D.C.  

Cdt. Stafkwartier D.O. 
 

 
 
Stafkwartier D.O. 

P.A.N. 
Aan Cdt. R.3   12-9-1944 

 
Geachte Commandant, 
 

Hierbij enige instructies, waarop ik Uw commentaar gaarne inwacht. Het is de 
bedoeling dat een en ander zo militair mogelijk wordt ingericht. 

Bevel. Tracht zoveel mogelijk wapens te bemachtigen. Rust stoottroepen uit met 
beste wapens en laat door omkoping, trucs en valletjes niet anders doen dan wapens 
der Duitsers buit te maken. Geeft u ditzelfde door aan R. Someren, welke ook onder U 

ressorteert. Vult u tevens de staten voor Someren in, zodat een en ander er netjes 
uitziet. Verder nog geen nadere instructies.  

Vriendelijke groeten. 
Cdt. Stafkwartier D.O. 
 

De tuchtigings-circulaire werd ogenblikkelijk gevolgd door de tuchtmaatregelen: 
 

Letterlijk overgenomen uit een schrijven wat mij heden door het H.K. werd 
toegezonden, hetgeen ik u ter kennisname doe toekomen. Gaarne verwacht ik 

omgaande opgave van het juiste aantal wapenen, manschappen en reeds in Uw bezit 
zijnde overalls en banden. Benevens opgave der te bezetten objecten. Gelieve tevens 
de lijsten welke U werden ingezonden, met of zonder naam, doch in ieder geval met 

nummer in te zenden. 
 

Voor het H.K.  
De D.O. Cdt. Staf. 
P.A.N. 

 
 

Organisatie werkte wel secuur, maar zonder dictatuur. De Districtscommandant 
eerbiedigde bezwaren en liet, de toepassing in gemoede aan bezadigdheid en 
toewijding van de Rayonscommandant over. 

 
 

 
Cdt. Staf D.O.  
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P.A.N.  

 
Aan Cdt. R. 3     16-9-1944 

 
Geachte Commandant,  

 
Ben weer eens aan het verkassen geweest. De grond werd mij daar te heet. Er zijn 
altijd mensen die te nieuwsgierig zijn Nu zit ik voor enige dagen in het binnenland en 

zal er van Uw koeriers wat meer gevraagd moeten worden. Ik reken op Uw 
medewerking de mensen tijdig terug te zenden, opdat zij tijdig de Staf kunnen 

bereiken. Het geval Someren heeft mijn volle aandacht en waarschijnlijk zal dat wel in 
orde komen. Er zit in Someren nl. nog een oude K.P. welke niet graag met V. 
samenwerkt. Gezien echter de toestand, zal het toch moeten en ik hoop vandaag alle 

bezwaren uit den weg te kunnen ruimen. Ook Gemert moet opgelost worden en ben ik 
daarmede bezig. Een nieuwe R.C. voor Sterksel is aanwezig en vermoedelijk ook in 

Someren. Als dit nu eenmaal in kannen en kruiken is, wilde ik en Heeze en Someren 
onder Uw controle zetten. Wacht U mijn verder bericht af. Veel nieuws is er overigens 
niet. Als men Willem 111 toch nog wil proberen, zal ik u tijdig bericht zenden en 

kunnen er mensen uit Sterksel en Leende een handje bij helpen. Sigaretten heb ik al 
enige malen op het H.K. aangevraagd op hoop van zegen. Cognac ben ik niet rijk en 

heb er zelf ook wel trek in. Als alles geregeld is wilde ik alle Rayon Cdten eens bij 
elkaar hebben om e.e.a. te bespreken. Ook hierover hoort u nog nader. Uw ingevulde 
lijsten heb ik ontvangen. Dacht oorspronkelijk dat Uw groepen uit 25 man bestonden; 

ik tel er echter 20, is dat juist? Daar het district aan deze kant van Eindhoven 
enigszins 18 veranderd, plaatsen afgegaan en bijgekomen, zijn ook de Rayonletters 

iets gewijzigd en wel als volgt:R.0 - Sterksel, R.1- Maarheeze, R.2 - Budel, R. 3 - 
Heeze, R. 4 - Leende en Leenderstrijp, R. 5 - Lierop, R. 6 - Someren, R. 7 - Asten, 
R. 8 - Mierlo, R. 9 - Soerendonk, R. 10 - Geldrop. Wilt U hiervan s.v.p. goede nota 

nemen? Leider of R.C., dus de commanderend Commandant is een en dezelfde 
persoon. U is in deze P1. L. of zoals wij dat uitdrukken R.C. Verder kunt u de acties 

zelf leiden, als U maar zorgt voor een goede plaatsvervanger, die eventueel uw taak 
bij afwezigheid kan overnamen. Ik kan mij Uw gedachtegang heel goed voorstellen, 
maar vergeet niet dat er ook leiding moet zijn welke zich dikwijls offers zal moeten 

getroosten en juist datgene zal moeten nalaten, wat hij het liefst doet. Al met al, als U 
steeds spoedig te bereiken bent, heb ik er geen bezwaar tegen dat u het veld ingaat, 

mits U zorgt voor een goede onder-cdt. Kleding is steeds "blauwe overall". Wij zitten 
er zeer slecht in. Kunt U er kraken, dan zijn ze zeer welkom. Over klooster St. Paulus 

ben ik thans volledig ingelicht. Dank voor Uw tip. Over de zaak W. heb ik u, meen ik, 
al ingelicht en kent u de nieuwe R.C. die ik daar heb aangesteld. Ik geloof wel, dat 
daarmede de kwestie zal zijn opgelost en dat het evenals bij Uw personeel, iemand is 

waarop men kan bouwen. Is Henk nog steeds ziek? Hij heeft boterbonnen 
meegenomen, welke gisteren afliepen. Wilt u zo goed zijn even hiernaar te 

informeren? In geval van nood kunt u steeds over mensen van een andere groep 
beschikken, mits deze tijdig bij mij zijn aangevraagd. Zo kan het ook voorkomen dat 
een andere groep Uw hulp inroept (met mijn toestemming). In beide gevallen rust de 

bevelvoering bij de R.C. ter plaatse.  
Met Uw bezwaren aangaande het ongeüniformeerd optreden tegen D. troepen kan ik 

mij geheel verenigen. Vergeet echter niet dat volgens de letter wij F.T. zijn en ook in 
de ogen der D. onwettig. Wij behoren nu eenmaal tot de binnenlandse stille 
strijdkrachten en moeten wel eens dingen doen de borst stuiten. U weet echter in 

liefde en oorlog is alles geoorloofd. Over Uw houding ben ik zeer tevreden en heb voor 
mijn mensen een lans gebroken op het H.K. gezien het rondschrijven welke ik gisteren 

van het H.K. ontving en U ter kennisgeving doorgaf. Mag ik u verder verzoeken, 
dagelijks een uitvoerig rapport der handelingen in te zenden? Gezien de activiteit van 
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hedenmorgen, geloof ik niet, dat de actie ver uit de buurt is en deze hele toestand zal 

wel gauw tot het verleden behoren. Verder geen bijzonderheden. Mocht er nog iets 
bijkomen, zo zal ik dit separaat overhandigen. Geachte commandant sterkte en verlies 

de moed niet, alles komt in orde. 
 

Met Vaderlandse groet,  
Uw Cdt. Staf D.O. 
P.A.N. 

 
 

 
 
Cdt. St. D.0.  

P.A.N.   22-9-1944 
 

Geachte Commandant, 
uw uitgebreid rapport gelezen. Wij moeten er inderdaad voor zorgen ons niet aan 
excessen te buiten te gaan geen kaalknippen door de P.A.N.; laten we tonen 

beschaafd te zijn. 
 

Kwestie O.D. Hedenmorgen heb ik een bespreking hier. Via Eindhoven zal eveneens 
contact gezocht worden met E.. Nu het gevaar zowat geweken is, komen "De Heren". 
De wagen wilde ik gaarne nog behouden, in verband met de te verrichten arrestaties. 

U blijft in Uw rayon en doet wat U kunt om onze naam in dit District hoog te houden. 
Ik reken op U!!! Misschien dat ik zelf nog even aankom. Ik zou gaarne een goede 

chauffeur hebben. Hij komt natuurlijk weer bij terug. Over de verdere inhoud van Uw 
schrijven zal ik u nog uitvoeriger schrijven. Verzoekt U Comm. R. 1 om uitvoerig 
rapport over gisteren? v. E. en Opper te Heeze zullen wij trachten te regelen. Bye, bye 

en sterkte, hartelijke groeten, 
Cdt. D.O. 

 
PS. ik zou gaarne de fiets terug hebben. Koerier laat dat in de lappenmand hangen en 
ik heb hem hard nodig. 

 
 

Om nog eens terug te grijpen naar Kerstmis 1943, moet ik er toch even op wijzen, dat 
er ook wel fouten in de organisatie schuilden. 

 
Hopelijk wel 200 bonkaarten zijn redelijk over Heeze, Someren en Sterksel verdeeld 
met een evenredig groter aandeel voor de onderduikers. De gewapende P.A.N. had 

slechts de hand te leggen op alles wat haar aanstond en moest vaak de ook openbare 
hand legen op personen, eigendommen en huisraad, ook als het haar niet aanstond. 

Indringers hebben de kans gebruikt. toen, evenals later. Diverse mogelijkheden bood 
de uitvoerig vermelde, voor ieder bruikbare inventaris. Antwoord geven de rapporten. 
Toen heeft de P.A.N. dit overal en onmiddellijk onderdrukt. Later, bestond de P.A.N. 

niet meer. Zij heeft voor zich, niet op Nederland gerekend en terecht. 
De verzetsslachtoffers wel en terecht. Er ontstonden ook toespraken, artikelen en 

gedenkstenen, waarbij de P.A.N. niet gevraagd werd. 
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Omstreeks Kerstmis 1943 kreeg ik de benodigde bonkaarten voor de door mij 
verzorgde onderduikers. Dit was een volkomen normaal verschijnsel; niet normaal 

was evenwel dat ik ongeveer 250 tot 200 kaarten teveel ontving. Goede raad was 
duur. We hadden nog slechts drie dagen voordat de eerste bonnen verliepen en de 
enige mogelijkheid was het teveel aan kaarten redelijk te verdelen over Someren, 

Sterksel en Heeze, waarbij dus iedere onderduiker meer kreeg dan waar hij recht op 
had. 

Och, het was goed besteed. Zij moesten toch reeds zo veel ontberen.  
Enige tijd later ca. een half. bevrijding van Eindhoven en omstreken kregen wij nog 
een andere moeilijkheid te lossen. Ik onderhield o.a. een goed en nauw contact met 

kapelaan H. te Heeze en op diens verzoek moesten wij een persoonsbewijs uitreiken 
niet op officiële wijze, aan een inwoner van Heeze. Het werd betrokken van de Heer 

L.v.d.P. uit Eindhoven alsmede de inkt en het bekende glasplaatje. 
 
De grote vraag was evenwel, hoe dit uit te reiken met de vereiste vingerafdruk in een 

kleine gemeente als Heeze, waar iedereen, iedereen kent. Geen bezwaar. Nadat J.D., 
H.S. en ik onszelf onherkenbaar hadden gemaakt met hoeden, dassen e.d. begaven 

wij ons naar een smal bospaadje aan de Somerseweg, waar wij ons slachtoffer 
hadden uitgenodigd om het zo begeerde papier in ontvangst te nemen. Op het 
afgesproken tijdstip zagen wij een groepje jeugdige personen langzaam over de 

Somerseweg fietsen en stil houden aan de ingang van het paadje, liefst een man of 
vijftien. 

Goed dat wij onze voorzorgsmaatregelen getroffen hadden. Nadat wij hen hadden 
toegeroepen, dat slechts de persoon, die door ons was uitgenodigd, alleen mocht 
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komen, volgde er een beraadslaging. Doch uiteindelijk kwam de "ongelukkige" zeer 

langzaam en bleek, het paadje opgelopen. Na hem verteld te hebben dat hij geen 
schrik hoefde te hebben, namen wij zijn vingerafdruk en reikten hem zijn P.B.-tje en 

nadat hij stotterend enige woorden van dank had gestameld, vluchtte hij naar de 
veilige armen van zijn vrienden, die trouw hadden gewacht. 

 
Vele waren de moeilijkheden: Langemarck - Studium : Abteilung. Handgranate. 
 

Wij hadden wel genoeg handgranaten, maar niet genoeg ervaring. Wie had gedacht 
dat de Duitsers als instructeurs zouden optreden, hoewel onwetend en onwillend?  

In het café voelden zij zich thuis en naast hun zware uitrusting beviel het hun nog zo 
slecht niet, al was het Dolle Dinsdag geweest. Aan een goede herbergierster ontgaat 
niets en deze zag direct dat de heren aardig in de handgranaten zaten. Juist over die 

dingen was het vaak te doen geweest. In een goede herberg is veel geoorloofd, maar 
zij maakte toch bezwaar tegen die gevaarlijke voetzoekers.  

 
"Macht nichts"!  
Nee, maar jullie wilt er toch ongelukken mee maken"!  

"Macht sofort nichts! " 
"Maar ik heb het er niet hard op, als hier mijn hele winkel de straat overvliegt". 

"Bleiben Sie ruhig, kein Unfug bitte, es ist nichts los"! 
 
Of het nu los of vast stond, maar de Duitser was niet zo goed of hij moest gratis 

college geven in handgranatenexpertise. De leerlinge bleek niet van de snuggerste, 
zodat de les zo grondig werd, dat ze dezelfde avond werd herhaald, maar toen door 

Frau Professor.  
Alhoewel ik getracht heb zoveel mogelijk de chronologische volgorde aan te houden is 
mij dit niet altijd gelukt, doch 

Ik hoop dat het rapport toch één geheel is. Inmiddels zijn wij aan Dolle Dinsdag 
toegekomen.  

Dolle Dinsdag. Ongekende activiteit. Gelukkig luidden onze orders:  
"Eerst optreden als bevel van de top ontvangen is".  
 

Aan sensatie geen gebrek als 3 maal verhuizen met afbranden gelijk staat, dan 8 maal 
wel met ontploffen. 

 
Toch werden we min of meer onvoorzichtig en het gevolg was, dat ik ca. 8-maal van 

kwartier moest veranderen. Tevens moesten we een plaats kiezen waar we straks 
onze gevangenen moesten brengen. Hiervoor werd de gedeeltelijk ondergrondse 
schuilkelder van de fabriek E&E op de Nieuwendijk uitgekozen, welke achter de fabriek 

gebouwd was en voorzien was van zware ijzeren deuren. Onze groep, welke ik had 
uitgebreid tot ca. 21 man had ik in opdracht van de Districts-Cdt. in twee groepen 

gesplitst, waarvan een "de Vliegende Brigade". 
 
De P.A.N. wist wat papier waard is, en waakte over anderen tegen en roemloos einde. 

 
De tijd dringt; dus waar het verzet nog niet georganiseerd is, moet dit op korte 

termijn nog geschieden. Maar al zouden er nog zoveel groepen zijn, als de geest van 
weerbaarheid uit de harten der Nederlanden is verdwenen, is dit plan het papier niet 
waard, waarop het is geschreven. Als echter, waarvan ik diep overtuigd ben, nog iets 

van die strijdbare geest is overgebleven in deze generatie, als wij nog Watergeuzen 
zijn in het beslissende uur, dan kan dit plan mits behoorlijk georganiseerd, redelijke 

en zelfs verrassende resultaten opleveren. Juist echter omdat de meningen over de 
vechtlust van het NEDERLANDSE VOLK en de kracht van hun vrijheidsliefde 
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verschillend gezien worden, zullen ook de meningen omtrent de dienstbaarheid van 

het geval uiteen lopen. Dit echter is zeker, men kan het plan ook NIET uitvoeren en 
NIETS doen, als het er op aankomt. 

 
P.A. District Comm. I.  

 
De Vliegende Brigade was het beste uitgerust, hoewel de bewapening nog niet 
voldoende was. Toen wij evenwel opdracht kregen reeds op te treden, hoewel zoveel 

mogelijk bedekt, slaagden wij er toch in reeds enkele krijgsgevangenen te maken 
welke aan de bewaking van een daarvoor aangewezen groep werden toevertrouwd en 

opgesloten in de schuilkelder. Zelfs in deze actievolle periode drukte ons nog steeds de 
zorg om ons wapenarsenaal uit te breiden en na een overleg met de ondergedoken 
veldwachter v. E. reeds eerder in dit rapport vermeld, kregen we gegevens over de 

wapenen welke hij en de boswachter indertijd ergens anders hadden geborgen, nl. in 
de schuur van de kringleider der N.S.B. zonder diens medeweten, wonende aan de 

Boslaan. 
Na alle mogelijke gegevens gekregen te hebben trokken J.D. en ik er ‘s nachts op uit 
in de stromende regen, doch vergeefs.  Niets te vinden. De volgende nacht opnieuw. 

Geen succes. Geen succes? Noemt U het geen succes als je op zo’n tochtje tot op je 
hemd toe nat regent en nog in een sloot loopt bovendien? De derde nacht slaagden 

we. Doch na dit succes kwam de schrik pas. We hoorden namelijk daags na onze 
geslaagde tocht, dat de bossen daar in de omtrek nog door de Duitsers werden 
bewaakt omdat het vermoeden bestond, dat er meerdere wapens verborgen waren. 

Zij hadden gelijk, doch wij de wapens, nl. 3 gloednieuwe doch slecht onderhouden 
karabijnen, nog wel Nederlandse, en voldoende munitie om een hele sectie te 

voorzien. Hierdoor voelden we ons sterker en toen de langverwachte opdracht kwam 
om ons (de Vliegende Brigade) op het Stafkwartier te Geldrop te melden, werd dit met 
vreugde begroet. Snel de uniformen weer te voorschijn gehaald. U kent ze 

ongetwijfeld, onze blauwe overalls met de P.A.N.-band. Wel, de groep rukte uit en het 
restant van de groep, onder leiding van T.v.E. bleef achter om de inmiddels 

opgehaalde N.S.B.-ers te bewaken. Een Duitser hadden wij na een hardnekkige 
achtervolging gevangen genomen, nadat hij het café van mijn schoonouders was 
binnengevlucht. Ook hij zat bij zijn soortgenoten in de schuilkelder. 

 
Overigens had de reporter zijn ogen niet in de zak, nog zijn tong aan de wilgen 

gehangen. Hij kwam er rond voor uit, door de Duitsers gevangen genomen te zijn. 
 

Toen ik met mijn groep, ca. 10 man, met anderhalf geweer en een verroeste revolver 
ons doel, het Grote Bos" in Geldrop al aardig naderde, waarschuwde mijn verkenner, 
die ik vooruit gezonden had, dat hij Duitsers had gezien. Wij naderden langzaam en 

voorzichtig een heuveltje. Op eens zie! ik onze verkenner zijn geweer aan zijn 
schouder brengen;  gelukkig kon ik hem nog tijdig waarschuwen. Op mijn vraag 

antwoordt hij dat hij ca. 40 Duitsers zag. Hoe het mij ook speet, hier mocht ik mijn 
groep niet aan wagen en ik beval de verkenner zich bij mijn groep aan te sluiten. 
Hierna gaf ik bevel terug te keren in de hoop, dat wij nog niet ontdekt waren, 

Nauwelijks heeft de man zich bij ons gevoegd, of er wordt een salvo afgevuurd. Zeer 
tot ons geluk was het heuveltje tussen ons in en ik slaagde erin mijn troepje zonder 

verliezen ruim een kilometer terug te voeren. Nadat we de nacht in kleine groepjes, 
overal verspreid, hadden door gebracht verzamelden we de volgende morgen onze 
strijdkrachten om nogmaals een poging te doen het starkwartier te bereiken. 

J.D. en ik besloten eerst eens op onderzoek uit te gaan, om niet de hele groep aan 
gevaar bloot te stellen. Wij trokken ons uniform uit en legden onze wapens af, hierna 

vertrokken we. Weldra zagen we Duitsers, op ca. 500 meter van het Stafkwartier,  
Waar we moesten zien te komen. Zij waren druk aan het werk en het leek ons 
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gewenst te weten te komen, wat er gebeurde, temeer daar er overal wachtposten 

uitstonden. 
Terugkeren zou argwaan wekken en aangezien we toch ongewapend waren en geen 

overall meer aan hadden, leek het ons het beste rustig verder te wandelen en onze 
ogen de kost te geven. Alles liep buitengewoon vlot en we waren de eerste 

wachtpost reeds gepasseerd toen wij onverwachts naar rechts afsloegen. Dit was de 
heren niet naar de zin, want op deze wijze vermeden we de overige wachtposten en 
konden ons gemakkelijk verwijderen van hun werkobject. Wij hadden genoeg gezien 

en wisten dat er drie stukken Pantser Afweer Geschut ingegraven werden, doch het 
was ons niet vergund, deze mededeling door te geven aan de D.C. Een luid gebrul 

achter ons, maakte ons erop opmerkzaam, dat niet alles naar wens verliep.  
Een tweetal Duitsers kwam met gericht geweer op ons af en zo goed waren we niet of 
we moesten terug en werden voorgeleid voor een onderofficier. We werden 

gefouilleerd en toen niets bezwarends was gevonden, moesten we in een droge 
greppel gaan zitten en mochten toekijken hoe het O.A.G. werd ingegraven. Dit 

speelde zich af omstreeks 07.30 uur. 
De onzekerheid over ons lot en dat van de groep was het ergste, hoewel we op onze 
vingers konden uitrekenen dat we verdacht werden van spionage. Ook bestond de 

mogelijkheid, dat we verdacht werden dat we deel uitmaakten van een verzetsgroep, 
vooral na de schietpartij van hun zijde op ons, de vorige avond. Gelukkig werd aan 

deze onzekerheid een einde gemaakt, toen in de loop van de volgende uren meerdere 
burgers gevangen genomen werden, zodat het toen vrij zeker was voor ons, dat dit 
gedaan werd om te voorkomen dat de naderende Amerikanen van de richting 

Eindhoven gewaarschuwd werden en op de hoogte gebracht zouden worden van deze 
geschutsopstelling. Tot onze ontsteltenis werd ook een mijner ordonnansen binnen 

gebracht; natuurlijk onze onfortuinlijke onderduiker J. Evers Gelukkig had hij nog kans 
gezien een schriftelijke boodschap van Danckelman, aan mij gericht, op te peuzelen. 
on of dit nog niet genoeg was, werd ook mijn tweede ordonnans H. Maas gevankelijk 

aangevoerd. Iedereen die tot dusverre was aangehouden was zorgvuldig gefouilleerd, 
doch bij H.M. werd dit nagelaten. H.M. was evenwel de eerste en enige die niet betast 

werd en dit heeft zeer waarschijnlijk zijn leven gered. Nadat hij zich tussen de andere 
burgers neergezet had, zag ik hoe hij zonder zich te haasten voorzichtig een pistool in 
de grond groef. Wat zal het voor hem een geweldige opluchting geweest zijn, dat zijn  

handelingen de aandacht niet hadden getrokken. Plotseling vernamen wij 
motorgeronk en aan het einde van het bospaadje verscheen een motorrijder, een 

Duitse officier. Met veel geschreeuw gaf hij opdracht onmiddellijk het zojuist 
ingegraven geschut op te breken. 

Direct was de Duitse mierenhoop een en al actie en in minder dan geen tijd was alles 
gereed om te vertrekken. Een gedeelte van de troep was reeds vertrokken in de 
richting Helmond en toen het laatste stuk geschut aan een vrachtwagen was 

bevestigd, werden wij in vrijheid gesteld en in een oogwenk waren de eerste Duitsers 
vertrokken, eveneens richting Helmond.  

J.D. en ik snelden terug naar onze troep en daar vernamen wij dat een onzer mannen 
er op uit getrokken was om te zien waar we gebleven waren, toen we niet terug 
keerden. Immers, er waren ruim 7 uur verlopen tussen onze aanhouding en 

invrijheidstelling. De verkenner had zich goed van zijn taak gekweten en was de 
Duitsers tot op ca. 25 meter genaderd en had gezien hoe wij daar met andere burgers 

netjes onder bewaking van een wachtpost op de grond gezeten waren. J. Gielen was 
voor ons teruggekeerd naar de groep en had juist zijn verslag uitgebracht. 
Onmiddellijk hierna inspecteerde ik mijn groep, thans vermeerderd met de twee 

ordonnansen en we begaven ons naar "Het grote Bos", waar we ons op het 
Stafkwartier moesten melden. Hier aangekomen wachtte ons weer een onaangename 

verassing. De Distr. Cdt. Danckelman had zich teruggetrokken in een boerderij vlak bij 
de spoorlijn en had een mannetje achtergelaten, die mij meldde, dat we ons bij 
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Danckelman moesten vervoegen, maar dat oppassen de boodschap was, omdat er 

nog Duitsers in de buurt waren achtergebleven, gewapend met zware mitrailleurs. 
Hoewel we in uniform waren, slaagden we erin de aangewezen plaats zonder 

kleerscheuren te bereiken. De avond was inmiddels gevallen en na een vrij rustige 
nacht kregen we de volgende morgen contact met een Amerikaans officier, die door 

ons volledig op de hoogte gebracht werd met de stand van zaken.  
 
Diverse diensten werden door de P.A.N. mensen verricht en de uren vlogen voorbij. 

Wat speelde zich evenwel gelijktijdig in Heeze af? De Engelsen waren daar 
aangekomen en het hele dorp had gevlagd. Hoewel mijn mannen zeer terecht 

gewaarschuwd hadden bleven de vlaggen buiten hangen. Toen evenwel de Engelse 
voorposten, welke in Heeze waren geweest zich hadden teruggetrokken en zich weer 
hadden aangesloten bij hun onderdeel, waagden het enkele Duitse groepen welke nog 

in de omgeving waren, terug te keren in Heeze. Groot was de ontsteltenis. Alle 
vlaggen waren à la minute ingehaald, doch hier was het ergste nog niet mee 

voorkomen. De Duitsers hadden de schuilkelder ontdekt en ook de bewakers, enige 
mannen in blauw uniform en met de P.A.N. band om de arm. Onmiddellijk trokken de 
Duitsers er op af, doch plichtsbetrachting hield de prachtkerels van de P.A.N. 

vooralsnog bij de schuilkelder, onder aanvoering van T.v.E hoewel ze zeer slecht  
bewapend waren. Zij trokken zich terug achter de schuilkelder, totdat de Duitsers ook 

daar voorzichtig doorgedrongen waren. Toen de Duitsers or wat versterking bijgehaald 
hadden en aanstalten maakten het gebouw te omsingelen, was het spelletje spoedig 
afgelopen. Een overhaaste terugtocht op de bossen was het gevolg. 

Nog hadden de Duitsers de levende have in de schuilkelder niet ontdekt doch dit was 
onvermijdelijk en niet lang daarna trokken de N.S.B.-ers met opgeheven hoofd 

huiswaarts.  
De Duitser die wij in het café van mijn schoonouders gevangen hadden genomen, 
meldde het voorgevallene onmiddellijk aan een van de Duitse officieren en met 

versterking trokken zij naar het café. 
De waakzaamheid van de bewoners was evenwel niet verslapt en toen zij het drietal 

zagen naderen, herkenden zij de gevangen genomen soldaat onmiddellijk en een 
algehele aftocht naar het varkenshok werd ondernomen, waarbij zelfs de twee honden 
werden meegenomen. 

 
Een verhaal niet uit het Luikse:  

Actie geeft reactie en naar evenredigheid. Ook de reacties waren niet van activiteit 
ontbloot, zodat de P.A.N. zichzelf wel eens een zout nagerecht opdiende om geen zout 

op de staart te krijgen. Ze moesten het er maar voor over hebben en de commandant 
zou een half jaar in een varkenshok achter in een wigvormig uitlopende tuin 
resideren. Echter niet van comfort ontbloot, want het opende naar de achterkant met 

een half persoons hangluik; kwestie van licht en lucht! Het was overigens minder op 
menselijke bezetting berekend, hoewel nu door twee man te bewonen, hoewel van de 

P.A.N.  
Er kwamen Duitsers. Toen het café geen resultaat opleverde joegen de razende 
Duitsers achter moeder en dochter aan, die dus op het varkensasiel afstoven, ieder 

toch nog met een hond onder de arm. Ook het luik door, of schoon de kasteleinse 
vooraf wederzijdse afmetingen niet had vergeleken, maar het gebouw hield het toch 

zowat, zowel als de passante. Deze aftocht bracht de hele straat op de been, daar de 
Duitsers nu de andere huizen overrompelden, waarvan de bewoners zich daarachter 
verenigden. Nogmaals door de vijand verdreven, was het eindpunt de enige uitweg, 

zodat het luik nogmaals werd ingeschakeld, waardoor half Heeze zich tegelijk trachtte 
naar binnen te werken, om onder te duiken in de stevige bierkelder. Alles zonder 

ruggenspraak met Jeroen Bosch en Pieter Breughel. Als het laatste Oordeel aanbreekt, 
zullen de Heezenaren na deze generale repetitie niet gauw met de handen in het haar 
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zitten. 

 
Een voor een door het valluikje, hoewel dat enigszins bezwaarlijk ging, daarna het luik 

zorgvuldig gesloten. De Duitsers moesten onverrichter zake terugkeren. P.A.N.-
mannen hadden evenwel niet stil gezeten en zeer terecht hadden zij aangenomen dat 

de bevolking in gevaar was, nu de in vrijheid rondlopende N.S.B.-ers contact konden 
zoeken met de Duitsers.  
 

P. v.d. Velden bood zich vrijwillig aan om te trachten de Engelse tanks, welke in de 
nabijheid moesten zijn, te waarschuwen en de stand van zaken te rapporteren. Zo 

gezegd, zo gedaan en hij slaagde er inderdaad in, de tanks te bereiken en zijn rapport 
had succes. De tanks kwamen en de Duitsers moesten overhaast terugtrekken met 
achterlating van enkele doden, gewonden en krijgsgevangenen.  

Heeze wederom bevrijd!  
De hele geschiedenis speelde zich af, terwijl ik met de Vliegende Brigade in Geldrop 

was, doch inmiddels hadden wij van een ordonnans vernomen hoe de Duitsers 
teruggekeerd waren in Heeze en dat onze gevangenen weer bevrijd waren. 
Onmiddellijk vroeg en verkreeg ik toestemming van Danckelman om prijs te gaan 

schieten 
Een door mijn groep buitgemaakte wagen werd bemand met de hele groep en we 

trokken naar Heeze, doch kwamen te laat, de Duitsers waren inmiddels reeds 
verdwenen; Heeze ontzet. Het dorp was er niet geheel onbeschadigd af gekomen: een 
boerderij afgebrand, een projectiel een winkel binnen gevlogen en later vernam ik dat 

het valluik van het varkenshok nog een tweede maal zijn dienst had gedaan. De 
omwonenden vonden de bierkelder van het café veiliger dan de huizen en gezamenlijk 

vonden zij de weg via het luik naar genoemde stevige bierkelder en als het waar is 
wat er gefluisterd wordt, dan was daar het geween van de vrouwen en kinderen te 
beluisteren. 

 
Bevrijding betekende veranderingen. De Engelse en Amerikaanse troepen werden 

belegerd door burgers; het gebedel was begonnen en nog niet beëindigd. Hier moest 
paal en perk aan worden gesteld en op verzoek van de waarnemend burgemeester 
(de officiële, Jhr. Mr. Serraris, was reeds sedert maanden gevangen genomen en is tot 

op heden nog niet teruggekeerd) en na overleg met de Commanderend Officier van de 
Engelsen werd een gedeelte van mijn groep belast met  C.C.D. diensten. De 

inbeslaggenomen goederen werden gedeponeerd bij de Marechaussee. Deze 
marechaussees welke hun wapens omstreeks Dolle Dinsdag of enkele dagen daarna 

bij ons hadden ingeleverd, hadden die weer van ons terugontvangen en wat betreft de 
genaamde C.C.D. diensten was de samenwerking goed. Een ander gedeelte van mijn 
groep werd belast met het bijeen zoeken van projectielen e.d. 

 
Het kanaal was er goed mee. 

 
"Suggest that the best method of disposing of "these German Shells is to throw them 
into the canal". 

 
w.g. J. Marshall 

24 september 1944 
 
 

Zij hadden nog een en ander bemachtigd blijkend Engelse ontvangst bewijzen; zelfs 
rollend materiaal: 
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De bossen werden gezuiverd tussen Heeze en Leende en zelfs werden 

zuiveringstochten met Engelsen ondernomen naar de Landweg de Pan, onder de 
gemeente Sterksel-Maarheeze. 

 
Na deze zuiveringsacties vertelde Major Scott mij later, dat het resultaten had 

opgeleverd, want dat enige krijgsgevangenen waren gemaakt. Noch mijn groep, noch 
ik droegen hiervan enige kennis. Later kreeg ik een brief van 
Major Scott, waarin hij verklaarde dat mijn groep 37 krijgsgevangenen aan hem had 

uitgeleverd. Als je zoiets leest twijfel je aan jezelf. Doch het staat op papier. Vreemde 
situaties ontstonden. Immers door mij werden wapens aan Engelsen geleverd: 

 
Received from Heeze Det. of P.A.N. 1-17 
pr. gun, held in change for British Army. 

signed J. Picton Davies Lt. 
R.E.M.E. 

 
Dat ook buiten Nederland zulk geduldig papier bestond. De Majoor moet uit gegevens 
geput hebben. Niet alleen wapens, doch ook benzine-blikken hadden onze aandacht 

en werden met zorg verzameld. Om de munitiekisten niet te vergeten: 
 

"We duly received from the Heeze section (Rayon3) of the P.A.N. two hundred and 
fifty two and thirty-six "round empty petrol-tins and two empty paraffin-tins. 
 

Heeze, October 1. 1944 
 

Cfn. -M. Taylor. 
 
 

Received from P.A.N. Heeze 10/10/14.  
amuninition boxes 

" 5.5   75 
" 25  80 
 

G.E. Road Sgt. 
II th Arm.Div.  

 
The v/m Salvage collected from P.A.N. 

"H.Q. Heeze  
Boxes  ctges  Q.F. 25 Pr.  85 
Boxes  Shell  Q.F.  25 Pr.  88 

Boxes  75 m/m H.E.   6 
Boxes  35 MIO H.E.   4 

Boxes  4.2"  M.L.   1 
Jehison Tanks     3 
 

Received 11/10/44 
w.g. onleesbaar 

 IIth Armd. Div. 
 
Verder moeten wij onze aandacht nog bepalen bij een tiental brievenmappen met 

uitvoerige correspondentie over N.S.B. zaken en ledenlijsten van de Kringleider der 
N.S.B. v.D, reeds eerder in dit rapport vermeld. Wij hadden namelijk de hand kunnen 

leggen op deze mappen en na de personen welke voorkwamen op ledenlijsten, 
gearresteerd te hebben, konden wij verder met deze mappen weinig of niets doen.  
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Zij zouden evenwel van grote waarde zijn voor de Engelse troepen gezien een zeer 

groot deel van de correspondentie en andere gegevens handelde over andere plaatsen 
en districten. Na diverse verzoeken ging ik er uiteindelijk toe over om de ledenlijsten 

voor twee dagen in bruikleen te geven aan de 53 Field Security Service aan welke 
dienst later door mij de brieven mappen werden afgestaan. M.I. zou de F.S.S. er 

ongetwijfeld nut van kunnen hebben. Of zouden zij misschien voor later bij 
Nederlandse instanties beter thuis geweest zijn??? 
 

" Received one list of N.S.B., collaborators "and pro-Germans, to be returned in 2 
days. 

D.P.3. Lovey, Sgt. 
53 F- S-Section.  
 

Receipt. 
received this day from ...... at Heeze  

10 files, various papers 
Relating to N.S.B. org.  
 

8 November 1944 
w.g. onleesbaar 

W.C. 
53 F.S.S. 
 

Wapens aan Engelse geven was nog zo vreemd niet, doch wie had kunnen denken, 
dat zij zelfs rollend materiaal konden gebruiken en natuurlijk, stond de P.A.N. dit 

gaarne af. Evenwel uitsluitend tegen ontvangstbewijs, ook een Rayoncommandant van 
de P.A.N. moest gedekt zijn ten opzichte van zijn District Cdt. En niet alleen t.o.v. zijn 
Distr. Cdt., doch ook tegenover hen die vielen. Immers zij hadden goed en bloed 

geofferd om dit materiaal bijeen te krijgen ten dienste van het geliefd Vaderland. 
 

This is to certify that Volkswagen No. 2061117 has been received from Secn. 
Cmdr..........., Heeze 
11/10/44.  

39. F.S.S.  
B.L.A.  

 
R.V. Keen Sgt. 

for Capt. Oft. 
0/c  seen.  
 

Van harte hoop ik, dat ik in dit beknopte verslag niemand tekort heb gedaan. Mocht 
dat het geval zijn, opzettelijk is het niet geweest. Immers hoe vele waren de acties, 

hoe groot het gevaar. Dit zal de lezer verklaren dat sommige voorvallen enigszins door 
elkaar vermeld zijn. Temeer daar na deze P.A.N. tijd nog een andere kwam.  
 

De Heren werden bedankt; beroep baatte even weinig als vroeger beloften! 
 

De P.A.N. werd opgeheven en omstreeks 23 september ging mijn groep officieel over 
naar het Regiment Blauwe Jagers, hoewel we op verzoek van de Engelsen onze P.A.N. 
banden voorlopig bleven dragen. Wij bleven gelegerd in Heeze, ontvingen van de 

Blauwe Jagers soldij en van de Engelsen kantine, bestaande uit sigaretten en meer 
dergelijke lekkernijen. Dit was een prachtoplossing. Enkele spionage-gevallen werden 

in samenwerking met de F.S.S. ontrafeld. Ook hierin had de P.A.N. een groot aandeel 
in het succes. Velen onzer zagen de toekomst evenwel donker in, gezien de vele 
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onaangename ervaringen welke wij hadden opgedaan. Ten gevolge hiervan gingen 

velen van mijn mannen enige tijd later naar huis, terwijl anderen overgingen naar het 
Regiment stoottroepen en nu ik terugkijk op die veel bewogen dagen, spijt het mij te  

moeten bekennen dat er indertijd slechts één lichtpuntje was, hoewel dit ons,  
Nederlanders, niet geheel bevredigde. 

 
 
 

DE BUITENLANDSCHE TROEPEN, zowel manschappen, officieren als onderofficieren, 
ZIJ WAARDEERDEN ONS, de Partizanen Actie Nederland, in blauwe overall met witte 

band. 
 
De Rayon - Commandant Heeze, 

Rayon III 
 

B.d.G. 
 
Deze artist klopt ook nog on-Nederlands op eigen borst vanwege de beknoptheid van 

zijn relaas. Als het van Heeze had afgehangen!  
Zulke P.A.N. in zulk Nederland was werkelijk te veel van het kwade. 
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Peter de Hartog, Nieuwendijk 12, Heeze, 23 september  

Hij is commandant in Heeze van Rayon 3 van de P.A.N. en heeft aanzienlijke hulp verleend 

met zijn groep aan Britse en Amerikaanse troepen in zijn regio. In het bijzonder heeft hij mijn 

squadron voorzien van een Duitse verkenningswagen …. , wiens voertuig verloren ging in 

actie. Dit was in ruil voor een kleine Opel saloon. Hij heeft andere Britse eenheden voorzien 

van een kleine Duitse commando wagen, 3 grote wagens en enkele motorfietsen. Zijn groep 

heeft ook piloten geholpen. Gedurende de laatste 4 maanden zijn er 37 Duitsers 

krijgsgevangen gemaakt. Geef ze alle mogelijke ondersteuning die je passend en nodig vindt.  

Majoor Scott, A Squadron 
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Leende c.a.   

 
Deze rapporteur geeft vooral L.O. werkzaamheid weer waarvoor hij ook gearresteerd 

werd.  
Niettemin vergat hij de P.A.N. niet in benauwde uren. 

De Commandant toonde eveneens dat het bij de P.A.N. , heilige ernst was. Althans 
ernst; bij ondervinding. 
Het verzet had hem een broer gekost, verraad, vrijheid, goede naam en bij zijn 

thuiskomst: 
 

Toen ik nadien tot waarnemend Burgemeester werd aangesteld, heb ik mij zo spoedig 
mogelijk beijverd om de P.A.N.-beweging, zoals die hier was gelopen en welke 
sympathie van de bevolking niet had, te liquideren. 

Leende bleef op zichzelf aangewezen. De eerder genoemde instructies en 
bewapeningsplannen zijn steeds uitgebleven. 

Daar de noodzakelijkheid werd ingezien om de gevormde O.D. groep toch enigermate 
in groepsverband aan elkander gewoon te maken en te doen kennen, werd in het 
kader van de Luchtbeschermingsdienst voortgebouwd en geoefend, hetgeen een 

prachtige gelegenheid was, daar de Luchtbeschermingsdienst, met het oog op 
oefeningen, nachtverblijf in de open lucht e.d. door de bezettende overheid 

verschillende privileges waren toegekend. Slechts enkele persionen waren echter met 
de juiste toedracht en opzet op de hoogte, hoewel alle leden de onder geheimhouding 
opgelegde wetenschap hadden, dat de Luchtbeschermingsdienst, zo nodig, voor zeer 

speciale opdrachten in het belang van het Vaderland gesteld zou kunnen worden.   
 

Dit was daarom ook de reden, dat er druk werd geoefend, besprekingen gehouden en 
er steeds een goede verstandhouding tussen het personeel heeft geheerst, waarbij elk 
lid individueel er naar streefde om alle gewenste inlichtingen te verstrekken en 

nasporingen te doen, speciaal voor het verzamelen van wapenen en munitie. Zo 
werden b.v.  de stroloods en de strohulzenfabriek van de firma v. E., die op volle 

toeren voor de Duitsers moest werken, in brand gestoken.  
Contact werd gelegd met de Witte Brigade in België en van daaruit werd o.m. een 
springlading voor een treinontsporing ontvangen, bestemd en gebruikt voor de lijn 

Achel-Valkenswaard. 
De springlading is aangewend, doch wegens vochtigheid of ondeugdelijkheid is deze 

helaas niet tot ontploffing gekomen. Telefoonkabels van een luchtwachtpost onder 
deze gemeente werden doorgesneden terwijl grote stukken hieruit op onverklaarbare 

wijze verdwenen.  
Op aanwijzing van Frits werden voorbereidingen getroffen voor z.g. "wapen-
droppings", welke echter nimmer gekomen zijn. Materialen als wekkers, batterijen, 

springstof e.d. werden verzameld, teneinde  waar nodig of gewenst te gebruiken, voor 
de vervaardiging van tijdbommen o.a. bij de hoogspanningsmasten te Maarheeze. 

Ook werden nasporingen gedaan naar z.g. fosforflesjes en springladingen, die door de 
geallieerden per luchtballon naar bezette gebieden werden gedirigeerd en op 
verschillende plaatsen in de gemeente terecht zijn gekomen. Deze materialen werden 

als prachtige en welkome hulpmiddelen gebruikt bij overvallen, brandstichtingen en 
vernielingen.   

O.m. werden deze flesjes door mijn tussenkomst aangewend bij overvallen op het 
bevolkingsregister van Eindhoven (mislukt), Mierlo en Venlo. Daarbij werden ze nog 
dikwijls gebruikt, teneinde het blussen te bemoeilijken van Engelse 

staafbrandbommen, die voor de Moffen op onverklaarbare wijze uit de neergeschoten 
Engelse vliegtuigen verdwenen en ten opzichte waarvan ik in staat ben geweest 

verschillende knokploegen met dit materiaal te voorzien.  
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Hand- en Hoofdwerk 

 
Op administratief gebied werden bovendien de meest verfijnde, op wetenschappelijke 

basis gefundeerde falsificaties en onregelmatigheden doorgevoerd, teneinde de door 
de Moffen benodigde gegevens eensdeels in de war te sturen en anderdeels in staat 

gesteld te worden om de onderduikers zoveel mogelijk te helpen. Met name ten 
opzichte van persoonsbewijzen, persoonskaarten, Z.Karten, Ausweisen enz. 
 

Geen bakkersnachtarbeid 
 

Naarmate de geallieerde bombardements- en andere vluchten op Duitsland in aantal 
en sterkte toenamen werd de noodzaak ingezien om een patrouilledienst in te stellen, 
die, speciaal bij nachtelijke vluchten, voorzien van legitimatie papieren van de 

Luchtbeschermingsdienst, ook in de sper-uren. Patrouille liep om geallieerde piloten 
op te sporen , die afgeschoten zijnde, via de Witte Brigade naar Engeland konden 

worden terug geholpen en om eventueel op andere manieren behulpzaam te zijn bij 
het doen verdwijnen van wapenen en munitie uit neergeschoten vliegtuigen.  
Opvallend daarbij is wel, dat deze patrouilles nooit hulp hebben behoeven te bieden , 

daar boven deze gemeente tijdens de duur van de gehele oorlog geen enkel geallieerd 
vliegtuig is afgeschoten. Verder inlichtingen ingewonnen, vliegvelden in kaart 

gebracht, geschutsopstellingen en verdedigingswerken hierop aangeduid, kortom alle 
mogelijke spionagewerkzaamheden verricht, welke gegevens per koerierster van de 
Witte Brigade werden bezorgd bij Monsieur M.D. te Gent (België), die de gegevens 

sorteerde en verder zorgde voor rapport aan de geallieerde legerleidingen en/of 
regeringen. Van deze weg om spionagegegevens in het bezit der geallieerden te doen 

komen werd o.m. door mijn bemiddeling ook gebruik gemaakt door de spionagegroep 
"Luctor et Emergo" waarvoor ik grote aantallen negatieven en rapporten heb 
doorgezonden.  

 
Ondank is ’s werelds loon. 

 
Op 24 augustus 1944 des morgens om 5 uur kwam er een kink in de kabel. Door laf 
verraad werd ik op die morgen door de S.D. van mijn bed gelicht wegens verlenen van 

hulp aan onderduikers. Maar de organisatie was voorbereid. De werkzaamheden 
werden onverminderd voortgezet, op de eerste plaats door mijn zusters, die volledig 

op de hoogte waren met de plaatsen en de behoeften der onderduikers en alle overige 
lopende zaken. Daarbij werden zij geassisteerd door H., die ook overigens wat de 

organisatie betrof volledig was ingelicht en aan wiens beleid ik het verdere verloop 
veilig kon overlaten. 
 

Handwerk door Hoofdwerk vervangen, om erger te voorkomen.  
 

Op 18 september, bij de bevrijding van Eindhoven, ben ik eveneens bevrijd. Op 19 
september d.a.v. ben ik naar Leende teruggegaan en tot de bevinding gekomen 
zijnde, dat Leende nog niet bevrijd was, doch lag in het z.g. Niemandsland, heb ik 

onmiddellijk contact opgenomen met mijn medewerkers en ben toen tot mijn 
verwondering in kennis gekomen met de boven aangehaalde gang van zaken.  

 
Ik heb mij toen enkel belast met het algehele toezicht en heb tot tweemaal toe 
moeten ingrijpen om te voorkomen dat ondoordachte daden werden ten uitvoer 

gelegd, waarvan de gevolgen niet waren te overzien. Zo werd op het Hoofdkwartier , 
terwijl ik daar toevallig aanwezig was, de aanwezigheid van een Duitser in het dorp 

gemeld, terwijl een tweede, buiten het dorp diens terugkomst afwachtte. Zonder na te 
denken, wilde men deze enkele Duitser opruimen, niet vermoedende, dat dit een 
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verkenner was van een vrij grote troep in de omgeving van Maarheeze.  

 
Des avonds werd het geluid van een naderende tank waargenomen, komende uit de 

richting Valkenswaard. Bij nadering bleek het een door de P.A.N. uit Valkenswaard 
buitgemaakte pantserwagen te zijn, bemand met gebrekkig gewapende P.A.N. 

mensen. Op mijn vraag , welke de bedoeling was van hun tocht, werd geantwoord dat 
zij zo nodig assistentie wilde komen verlenen aan de hier opererende P.A.N. Met de 
wetenschap dat in de kom van het dorp  nog Duitsers waren, bewapend met een licht 

kanon, pantservuisten e.d. heb ik deze mensen doen terugkeren naar Valkenswaard.    
Dat dit niet te vroeg was bleek wel hieruit, dat ik langs een andere weg naar huis 

moest terugkeren om zelf niet in handen van de Duitsers te vallen.  
 
Het slot doet de deur dicht tussen Leende en Nederland, hoewel op een kier. 

 
Om te besluiten, meen ik als mijn persoonlijke conclusie te kunnen vastleggen, dat de 

goed-gefundeerde, degelijke en naar vaderlandse principes gevoerde strijd aan het 
einde bedorven door de z.g. "september-artiesten", die voor het merendeel niet 
geheel van blaam ontbloot zijn, doch thans met lauweren gaan strijken, die anderen 

toekomen en thans nog zoveel mogelijk trachten de meest verantwoordelijke posten 
te bezetten om niet alleen zichzelf te vrijwaren, doch bovendien om de principiële 

ondergrondse strijder in zijn na de bevrijding gevoerde strijd voor rechtsherstel en 
wederopbouw van de rechtstaat, zoveel mogelijk te beknotten. 
De echte oud-illegale werker verlangt geen beloningen, ereblijken of lauwerkransen; 

hij heeft niets anders gedaan dan zijn plicht, waarbij hij dikwijls heeft moeten aanzien 
, dat vooraanstaande leidinggevende personen, niet alleen bleven toezien, doch vele 

ondernomen acties nog tegenwerkten.  
Op grond hiervan rekent hij thans tot zijn plicht in eerbetoon aan zijn gevallen 
medestrijders, te streven naar algeheel rechtsherstel in de maatschappelijke 

samenleving, welke helaas nog ver te zoeken is. Daarom is het voor mij wederom een 
verheugend verschijnsel en ik neem hiertoe  trouwens elke poging of gelegenheid te 

baat, dat thans hiertoe wederom pogingen in het werk werden gesteld, ten blijke 
waarvan door mij dit uitvoerig rapport is samengesteld.  
 

Daar is niet veel Frans bij en elk rechtgeaard vaderlander zal de Hoofdcommandant 
toejuichen die deze via pers en radio zo vaak gelanceerde principes, voorziet van de 

glossen: Bravo, prima, bravo. 
De ontstelde lezer zal het hoofd schudden misschien herzien als hij het jaartal 

overdenkt: 11 september 1946. 
 
Deze rapporteur had de oorlog en de vrede aan den lijve ervaren en Nederland bezig 

gevoeld, gezien en gehoord. 
Wanneer men Nederland vergelijkt met andere landen, als oase in de woestijn, moet 

men het verzet met andere maat meten. Hier is het verzet de orde niet in de weg 
getreden, zoals men kon hopen of vrezen. De landgenoten zonder naam, zijn zo 
gemakkelijk voorbij gestreefd, omdat zij nog vertrouwden  op onveranderlijke 

beginselen en ongevraagde beloften. De pers heeft, noodgedwongen, harde in- en 
uitlandse noten gekraakt over daders en sprekers; over zwijgers nog gezwegen.  

Deze commandant kan zich en geheel zijn nageslacht veilig ruineren met elke 
gelegenheid tot algeheel rechtsherstel te baat te nemen.  
Met de wierook in de hand komt men door het ganse land.  

De pers blijft opwaarts gesloten voor hoor en wederhoor, terwijl de maatschappelijke 
ontbinding voortgaat, dank zij luidzwijgende, ivoren toren, die het goed is hier te zijn. 

De standwerkers moesten ruimen voor circusartiesten. De uitroeptekens op de graven 
werden vraagtekens! 
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Zelfstandigheid en vraagtekens. 

 
Kan wel Vliegende Brigade uitrusten met pistool, houd dan echter geen man over.  

In verband met zeer grote activiteit van vrij sterke Duitse patrouilles in de omgeving 
van Leende en Leenderstrijp waar ik alle mensen dringend nodig heb, stel ik voor een 

Vliegende Brigade te nemen uit Valkenswaard.  
Deze zijn tot de tanden toe bewapend en hebben momenteel niets te doen daar 
Valkenswaard reeds bevrijd is.  

Ik hoop dat U mijn verzoek kunt billijken daar het zeer dringend en nodig is voor de 
beveiliging van dit rayon. 

Ik heb al twee maal een koerier met verzoek om versterking  aan commandant 
Engelsen gericht, echter tevergeefs tot nu toe. Vanmorgen heb ik om plm. 6 uur zelf 
contact gehad met officier der Engelsen, hen zeer vriendschappelijk met hem 

gesproken waarbij hij mij alle hulp toezegde die helaas  tot nu toe uitbleef. 
Daarom nogmaals, roept U mijn mensen niet weg. Ondanks alles. Ik heb wegens 

actief optreden van S.D. niet kunnen werken. Zal toch trachten opdracht uit te voeren. 
Opgaven volgen nog. Nog eens, telefoonkabels nog niet verbroken. Was niet te vinden 
is ondergronds. Heb informaties ingewonnen. Gaan vandaag opnieuw.  

 
Op Rijksweg Leende-Weert patrouille S.S. doorlopen; te Maarheeze zijn doorgekomen 

vanuit de richting Leende, zestig vrachtauto’s, beladen met plm. gemiddeld 15 
soldaten, gaan richting Budel plm. 2-6 lichte kanonnen. 
Nadere bijzonderheden, S.S. troepen voornoemd zijn afgeladen te Budel, auto’s 

teruggekeerd, ledig naar Soerendonk.   
 

Te Maarheeze plm. 15 auto’s SS ondergebracht bij J.L. Fourage handel nabij station 
Maarheeze plm. 40 man sterkte. 
Niets gebarricadeerd. Geen wapens voorhanden ter verdediging. Verder niets te 

melden. 
 

P.S. Commandopost in de woning van N.S.B.-er aan de spoorlijn bij het station. 
Jac. 
 

Van tucht en accuratesse gewaagt een rapport sluitend; tijdsgebrek. 
 

17 september 1944 
Duitse troepen trekken in de voor- en namiddag gedeeltelijk terug van Budel, 

Soerendonk en Maarheeze o.a. door de bossen naar Someren en richting Heeze-
Geldrop. Nog slechts kleine troepenconcentraties  in bedoelde plaatsen. ’s Nachts 
vertrekken eveneens troependelen in vorengenoemde richtingen. Een krijgs- 

gevangene, lid van de SS. In krijgsgevangenschap over laten brengen naar een nabij 
gelegen plaats om hem gevangen te zetten. Voorts bevinden zich te S. momenteel 3 

krijgsgevangenen, welke zich nogal kalm gedragen en even bij de boeren blijven. 
 
18 september 1944 

Bij kleine eenheden van 6 man enz. trekken Duitse militairen terug in de richting 
Someren. Nog een krijgsgevangene bijgekomen, zodat wij thans over 4 

krijgsgevangenen beschikken, welke waarschijnlijk spoedig door mij op een betere 
plaats onder bewaking zullen worden gesteld. Hieronder volgen de gegevens van 
verschillende ter mijner beschikking staande groepen, voorzichtigheidshalve zijn door 

mij de namen van diverse personen weggelaten. 
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Groep I. te S. 

1 comm.sergt.Reg. Grenadiers. 1 pist. F.N. 9 mm. Met 20 patronen heeft fiets, spreekt 
Engels en Duits.  6 manschappen waarvan 3 militairen, 5 met een rijwiel en aan 

bewapening: 1 geweer met bajonet, ca. 100 patronen, 1 karabijn 24 patronen (welke 
voor Maarheeze bestemd zijn), 1 pistool F.N. 9 mm met 20 patronen. 

 
Groep 2 te S.  
Com. korpl.motorrijders, 1 pistool F.N. 9 mm met 24 patronen en fiets, 6 

manschappen, waarvan 3 militairen, allen een rijwiel, bewapening 1 geweer ca. 25 
patronen (Duits geweer), 1 pistool F.N. 9 mm 20 patronen. 

 
Groep A.L. te A. 
1 comm. G.d.Reg. wielrijders met karabijn en 150 patronen, rijwiel, overall en 

motorrijder, 6 manschappen waarvan 1 militair, allen een overall, voorts zijn er een 
karabijn zonder patronen welke echter met de andere gedeeld kunnen worden van 

150 stuks en 2 geweren met samen 95 patronen, 4 personen hebben een rijwiel, 
terwijl een ervan tevens bankwerkers is.  
 

Groep B. te S. 
1 comm.korpl. bezit band en overall, rijwiel, bankwerker met 5 manschappen, geen 

militairen, waarvan allen een overall bezitten en 3 een rijwiel. De bewapening van de 
groep bestaat uit: 1 karabijn , welke nog patronen moet ontvangen, een jachtgeweer 
onder patronen, 1 revolver met 12 patronen en 1 geweer waarbij nog patronen 

moeten worden verstrekt. 
 

Groep 3 te M. en Soerendonk 
1 comm.Pol.troepen, heeft helm en karabijn met 20 patronen, motor en E.H.B.O. met 
7 manschappen, waarvan 3 militairen, 1 met helm, 2 jachtgeweren kal.16 met slechts 

16 patronen, 2 pistolen F.N. 9 mm en 32 patronen in totaal, 1 F.N. 7.65 met 40 
patronen, 1 browning 6.30 met 6 patronen en 1 jachtgeweer kal. 16 zonder patronen.  

1 comm.sergt.infanterie met helm, 1 F.N. 9 mm en 24 patronen, een fiets met 8 
manschappen waarvan 5 militairen met 6 overalls, 1 helm, 2 pistolen F.N. 9 mm met 
40 patronen totaal, 1 browning 6.10 zonder, voorts allen een rijwiel en 1 vrachtauto 

met chauffeurs en een E.H.B.O.  
 

De groepen A. en B. zijn bestemd voor vliegend brigadewerk waarbij o.z. te 
Eindhoven. De overige troepen zijn grotendeels hier nodig o.a. te Sterksel, 2 overdag 

en 3 ’s nachts voor bewaking klooster, 1 overdag voor bewaking postkantoor en 1 ’s 
nachts. Voor Maarheeze 2 voor bewaking van gemeentehuis en radio’s en 3 ’s nachts 
terwijl het overige ingezet dient te worden voor de openbare orde te Sterksel, 

Maarheeze en Soerendonk.   
 

G.A. welke werkt voor de Raad van Verzet te Budel heeft verklaard dat hij indien 
nodig gaarne zijn medewerking aan de P.A.N zal verlenen, doch dat hij zijn 2 groepen 
niet bij de P.A.N. op het moment wenst in te sluiten, terwijl hij ze ook voor de orde te 

Budel zal nodig hebben. Bij mijn overige groepen zijn voorts tevens enige 
marechaussees ingedeeld, welke bij Engelse bezetting zonder toestemming van hun 

chefs evenals ik, ook hun standplaats niet mogen verlaten. Voorts is W. heden bij mij 
gekomen, zal alles heden verder tussen ons geregeld worden en waarschijnlijk wel in 
goede orde.  

Ik heb hem over een en ander onderhouden en hij verklaart zich tot medewerking 
bereid. Hij is o.a. ook  bij de groepen A. en B. ingedeeld. Momenteel beschik ik over 9 

banden, waarvan ik er reeds 4 aan Maarheeze doorgaf  en de rest voor hier behoud. 
Uw schrijven van heden ontving ik en zal ik langs de verschillende gemeenten laten 
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gaan. De Engelse troepen zijn momenteel reeds onderweg naar Leende. Er bevonden 

zich zoeven nog grotere eenheden Duitse troepen te Sterksel op terugtocht. De door 
mij benodigde aantallen banden en wapens kunnen door U worden ontleend naar 

aanleiding van mij gegevens aan ommezijde vermeld. Ik verzoek U mij een en ander 
zo spoedig mogelijk te doen toekomen. Voort verzoek ik U ook nog om munitie van 42 

patronen F.N. kal. 6.35. pistool, 50 patronen jachtpatronen kal.16 en 30 patronen kal. 
6.10 van een browning. Ik hoop een en ander snel op de juiste wijze te hebben 
opgelost en verzoek om spoedige afdoening. Gisteren maakte ik geen rapport, daar ik 

evenals heden weinig tijd heb en in de meeste dingen zelf het initiatief moet nemen.  
 

Lierop-Asten 
 
Ligt aan een uitgestrekte hei, zodat veel zand er over waait. 

 
De commandant is evenmin happig naar pen en inkt. Zijn verbindingen reikten tot in 

het hart van Holland, toen. 
 
Met heel veel schroom zal ik trachten mijn belevenissen in de illegaliteit op papier te 

zetten. Oorspronkelijk is dit nooit mijn bedoeling geweest, aangezien alles gedaan is 
in landsbelang en geen enkele vooropgezette verdienste er aan ten grondslag heeft 

gelegen. Echter, na het contact met onze commandant, Danckelman, wederom te 
hebben teruggevonden, wil ik trachten enige indrukken uit dit veelbewogen 
tijdsbestek weer te geven. Hiervoor stak ik mijn voelhorens uit bij drie personen niet 

opvallend en in verschillende te weten:  
 

J.K, Den Haag, muzikant.  
L.M, Scheveningen, verfspuiter.  
N.C, Den Haag, transportarbeider 

 
Onzichtbare bijstand en voelbaar zwijgen. 

Door onze nieuwe contanten kwamen we inderdaad in aanraking met de grote 
militaire organisatie en wel via J. Legriep van het Spui te den Haag. Met hem heb ik 
enige besprekingen gevoerd, zowel bij mij thuis als bij hem. De besprekingen liepen 

na eerste kennismaking over het opnemen van onze kleine organisatie in het grote 
verband. Het was ongeveer medio 1941, als ik mij goed herinner dat ik voor een 

bespreking naar het Spui ben gegaan. Een onzichtbare hand hield mij echter voor de 
woning van J.L tegen, zodat niet aan belde. Dit voorval staat mij nog altijd als de dag 

van gisteren voor de geest. Hoe het kwam weet ik niet, maar ik liep zijn huis voor en 
ik belde niet aan. Ook mijn vrouw stond hierover verbaasd toen ik weer thuiskwam. Ik 
was n.l. met de bedoeling van huis gegaan om hem (L) te spreken. 

 
De volgende dag was ik op de zaak, ik werkte toen bij de N.v.H. en K. te Voorburg, al 

waar ik hoorde van een inval van de S.D. op het adres waar ik moest zijn. Een wonder 
had mij gered. Hierbij was ook een zekere N. kantoorbediende van Hoke  
bovengenoemd, betrokken en gearresteerd. Helaas is J.L. na enige tijd gefusilleerd. 

M.is na jaren concentratiekamp vrijgelaten. Thans is M. weer in functie bij 
bovengenoemd bedrijf. Na de inval zijn wij zeer voorzichtig geworden. L., die van onze 

groep, mij alleen kende heeft mij nooit verraden, anders had ik zeker de S.D. de deur 
gehad in verband met dit voorval, wat echter nimmer is gebeurd. 
 

De vrouw was niet altijd P.A.N. lid. Na hier en daar gevist te hebben, wat er voor 
mogelijkheden waren, heb ik na ruggenspraak met mijn vrouw besloten om mij voor 

100 % aan de Nederlandse taak te wijden. Immers, de Duitsers wensten ons als 
soldaat te zien. O.K. Ze zouden het ook bemerken. Ik deed alsof ik mij voor 
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krijgsgevangenschap in Amersfoort ging melden en verkreeg hiermede dat het 

Rijksbureau mijn salaris, verminderd met de eventueel te genieten kostwinners- 
vergoeding, door zou betalen aan mijn echtgenote. Alles werd ingesteld op mijn 

fictieve afwezigheid. 
Vrouw werd gemachtigd bij de Girodienst. Distributie werd geregeld. Vals 

persoonsbewijs aangeschaft. Kaart uit bevolkingsregister gelicht enz. Bij de Afd. 
Comptabiliteit werd opgegeven dat ik plm. 80.-- kostwinnersvergoeding zou gaan 
ontvangen, wat natuurlijk nimmer gebeurde. Zodoende moest 

dit bedrag per maand minder doen, wat zij ook in het landsbelang met een blij gezicht 
heeft gedaan. W.G. had het plan opgevat, een lamp te stichten in de bossen Van 

Noord-Brabant. Hij had daar contactpunten en ik kon voor de bonnen en voor aanvoer 
van gegadigden zorgen. Dus werd de uitvoerbaarheid onderzocht. 
 

Als eerste contactman moet ik noemen de Heer C.P., te Asten. Deze man bracht ons 
bij zijn broer J.P. de bakker, die voor de brood- en kruidenierswaren wilde zorgen.  

Ook H.F in Asten werd ingeschakeld voor onze kokerij en verlichting. Toen werd een 
boscomplex uitgezocht op Hoge Bergen bij Heusden, achter Asten. Een landbouwer in 
de omgeving, die naar het inzicht van de Gebr. P. het best geschikt was, werd aan 

gezocht en wij gingen ook naar deze eenvoudige Brabantse boer om steun in verband 
met de voedselvoorziening. Alle lof voor deze familie. Zij hebben ons fantastisch 

bijgestaan in onze zeer moeilijke omstandigheden. 
 
Eigen Home, made in Alaska. 

 
Ik zie mij nog met Wim en B. de bossen ingaan op 1 januari 1944 te Lierop. We 

gingen een goed terrein opzoeken, dat na wat speuren, en dankzij de grote 
bekendheid van B. met de bossen, werd gevonden. Het punt werd bepaald en nieuwe 
plannen gemaakt, getoetst aan de ervaringen die wij in het oude kamp hadden 

opgedaan. Ook was het groter, zodat er grotere plannen werden gemaakt. Om een 
beetje behoorlijk huis te verkrijgen waren flinke bomen nodig die daar ter plaatse niet 

aanwezig waren. Hiertoe gingen wij met hem de bossen in en hij gaf ons de bomen 
aan die het best voor ons werk geschikt waren. De B zorgde voor het transport;  
eveneens werd door B. voor stro gezorgd. Ook de B’s waren het die ons leerden hoe 

het dak van het huis met stro  te dekken.  
 

Voordat het gebouw, dat bestond uit een woonkamer, 4 x 5 m. een keuken 4 x 4 m. 
en een slaapzaal 7 x 4 m., waartussen zich nog een hal bevond, van 2 x 4 m., klaar 

was, hebben we ons eerst moeten behelpen met onze keukentent. Tijdens de opbouw, 
januari en februari 1944 sliepen we bij de B. op zolder. Ook werd hier gegeten in 
afwachting van onze zelfstandigheid. Een deel van de jongens was nog bij boeren in 

Asten en Heusden ondergebracht en een ander deel hadden wij naar het nieuwe kamp 
gehaald ter assistentie bij de opbouw. In februari kwamen plotseling twee 

Amerikaanse piloten in ons kamp, die een welkome hulp waren. Zij zijn echter maar 
een paar dagen geweest, waarna zij zijn doorgezonden. Inmiddels werd ondanks de 
koude, sneeuw en hagel doorgewerkt om ons huis in orde te maken. 

 
Belofte maakte initiatief.  

 
Tevens werd door Wim en mij in die dagen contact gelegd met het R.V.V. Na 
oorspronkelijk daar veel werk van gemaakt te hebben, ik denk aan het tekenen en 

aangeven van een plaats voor "droppings", bleek van de leiding niets uit te gaan. Dit 
manifesteerde zich het meest tijdens de laatste maand der Duitse bezetting. Orders 

werden niet gegeven. Ook van de wapendroppings" werd niets meer vernomen, 
alhoewel wij er uitzonderlijk best voor uitgerust waren, en ook de plaats als zodanig 
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o.i. uitstekend geschikt was. Waar precies de oorzaak lag, is mij nimmer bekend 

geworden. Hierna werd contact opgenomen met de P.A.N. Onze commandant, was 
Theo Dankelman. Wim (Gebhard) en ik (Koos Stolk) werden beide Rayoncommandant, 

wat militair gezien minder juist was, doch onder onze omstandigheden uitstekend 
paste. Wij begonnen orders uit te voeren, b.v. de spoorlijn bij Deurne op blazen. Dit 

alles geschiedde met de meest primitieve middelen. Wapens waren er niet. Springstof 
heel gering. Slagpijpjes eerst ook niet later wel. Slagkoord was er helemaal niet. 
(Door de vindingrijke boeren veiligheidshalve als paardentuig aangewend). Toch is het 

ons tweemaal gelukt. Ook latere acties werden door ons ondernomen, bv. het maken 
van gevangenen zowel N.S.B.-ers, die voor de Duitsers van belang waren als gids, 

alsook Duitsers die in los verband terugtrokken. Hiertoe was in ons kamp een 
gevangenis ingericht.  
Patrouilles, zowel overdag als ‘s nachts werden hiervoor gelopen. Op deze wijze 

konden we wapens komen. Het rayon omvatte de gemeenten Someren, Lierop en 
Asten. Het gelukte ons in korte tijd een 130 man te mobiliseren, waarin ook onze 

sectiecommandant G. uit Someren-eind een groot aandeel heeft gehad. In augustus 
1944 bleek dat de bruggen en suizen van de Zuid Willemsvaart aan het laden waren 
om t.z.t. in de lucht te laten vliegen. Doordat hun sterkte te groot was en een 

dergelijke actie tegen de bezetters grote represailles ten gevolge zouden hebben, 
konden wij tegen eventuele tenuitvoerlegging van die plannen niets doen.  

Toch moest ook hier gehandeld worden en ik heb opdracht gegeven om bij voorbaat 
een nieuwe brug klaar te maken. Deze is ondanks gebrek aan geschikt hout toch in 
het geheim vervaardigd.  

Bomen werden geveld, balken gehakt en planken gezaagd. Mijn dank aan de werkers.    
 

Eigen bevrijding. Tegenslag, Gewaagde begrafenis. Kloosterzusters treden aan. 
 
De 19e september 1944 was voor ons een tragische dag. In de morgenuren was een 

patrouille onderweg. Deze stootte op een te grote groep Duitsers, waarna met spoed 
assistentie verzocht werd. Hiertoe werd door mij, die op dat moment in het kamp was, 

o.a. onze Amerikaanse vriend Sergt. Doucette opdracht gegeven met de mitrailleur te 
aan assisteren. Deze mitrailleur was een oud machinegeweer uit een Engels vliegtuig, 
met een ijzeren statief, dat wij bij een smid hadden laten herstellen. We hadden een 

band van ongeveer 40 patronen en een van ongeveer 200 patronen. Hoe de zaken 
zich precies hebben afgespeeld zouden Wim en Jan beter kunnen vertellen, aangezien 

ik niet op de plaats aanwezig was, doch Frank Doucette werd gedood, twee man 
gewond.  

Frank werd later op een boerenkar, van B. naar het kamp gebracht en de twee 
gewonden door de linie naar het ziekenhuis in Geldrop vervoerd. Dit was voor mij en 
voor allen in ons kamp een grote tegenslag. Waar zat de fout? Ik was van mening dat 

onze inlichtingsdienst niet goed werkte. In de bossen zelf weet men weinig van de 
omgeving af. Het is daar over het algemeen rustig en veilig. Ik heb toen ogenblikkelijk 

mijn plan ten uitvoer gelegd en ben in Lierop een kamer gaan vorderen bij de 
schoolmeester van B. Deze woonde in het oude Raadhuis van de voormalige 
gemeente Lierop. De Heer v. B. werkte volledig mede en gaf mij het gebruik van zijn 

salon en in de kelder bevonden zich cellen, die voorziening behoefden, en waaraan ik 
direct liet werken. Niemand in Lierop wist dat ik daar in huis was, en ook kenden zij 

mij nog niet persoonlijk.  
 
Hier wil ik nog melden, dat de kist voor Frank is gemaakt door v.d.S. in de stallen van 

het klooster van de Eerwaarde Zusters. Het lijk is in de avonduren aldaar opgebaard 
en de kapelaan heeft de laatste gebeden verricht. ‘s Avonds om 11 uur is hij 

begraven. De aanwezige waren B., die het graf gedolven heeft, lt. Bradshaw der U.S. 
A.A.F., pater X, Wim Gebhard en ik. Er werd nog een Onze Vader gebeden, waarna het 
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graf afgesloten werd.  

 
Dit alles was zoveel te indrukwekkender aangezien de kanonnen in de omgeving 

bulderden, en mitrailleurvuur ratelde. Ieder ogenblik zou een Duitser iets van deze 
plechtigheid kunnen bemerken. Gelukkig heeft niemand buiten onze groep er iets van 

gemerkt. De eerwaarde Moeder Overste was zo vriendelijk om onze voeding te 
verzorgen. Kortom, Lierop werd door ons bezet. Echter, de geallieerden kwamen niet. 
Daar zaten we als partizanen op een ver, vooruitgeschoven post. Zonder voldoende 

kleding, schoeisel en niet vergeten, met 1 ½ stuk wapen. Toch hebben we het  
ongeveer drie weken bezet gehouden, ondanks dreigingen van Duitse zijde. Wel geloof  

ik dat het woord partizanen de Duitsers  zo’n vrees aanjoeg, dat wij hieraan onze 
macht te danken hadden. Zouden de Duitsers op de hoogte zijn geweest van onze 
miserabele bewapening, dan geloof ik vast dat zij zich heerlijk in Lierop hadden 

gevestigd, in plaats van wij. 
 

Gordijn! 
 
Ik heb bekend gemaakt dat wij op de eerste plaats de vriend van de bevolking waren 

en deze dus zeker niet mochten terroriseren op de tweede plaats moest er zonder 
aanzien des persoons gehandeld worden. Toen kwam de fatale dag. Radio Oranje 

meldde dat alleen de O.D., K.P. en R.V.V. als verzetsorganisaties werden erkend, 
waarna de grote verwarring kwam. Van het Commando N.B.S. uit Eindhoven kregen 
we bevel ogenblikkelijk de gehele P.A.N. te ontbinden en dit heb ik dan ook 

uitgevoerd. Wat er in ons omging is niet te beschrijven. Wij, die midden in het verzet 
geweest; gewonden en zelf een dode te betreuren hadden, werden uitgeschakeld. 

 
Vrij en onverveert. 
 

Hiermede eindig ik deze korte uiteenzetting. Dit is echter lang niet volledig, en is 
slechts een zeer oppervlakkige kijk op mijn belevenissen. 

Tevens hoop ik dat dit overzicht zal mogen bijdragen tot erkenning van de activiteit 
der Partizanen en ongeacht de minder juiste figuren die mogelijk in deze organisatie 
geslopen zijn, toch een juist beeld mag geven van de grote bereidheid om het 

Vaderland te dienen, met inzet van geheel hun leven. 
 

Dubbelgebeid; Internationaal velodroom met nationaal hulpbetoon. 
 

Dubbel ondergronds. 
 
Zo zou men hen kunnen noemen, die niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk 

ondergronds werkten. Mannen bijvoorbeeld, zoals onze reporter enkelen ontmoette in 
een dorp ergens in bevrijd Nederland: kerels, die meer dan acht maanden in de 

bossen geleefd hadden en nu over deze periode heel wat interessants wisten te 
vertellen. Met z'n twaalven hebben we ons eind december hier in de bossen gevestigd, 
we groeven een flinke kuil en bouwden daarin een hut van boomstammen. Voor de 

warmte kleedden we de muren van buiten met stro en groeven het geheel tot aan de 
dakrand in. Ons aantal groeide steeds, zodat we bij de bevrijding niet minder dan 45 

man telden, waarvan de oude rotten dus bijna negen maar den in die blokhut hebben 
gewoond. Een hele tijd, als men bedenkt, dat op vier man na, niemand het bos, 
waarin onze hut stond, mocht verlaten. Wel zaten de mannen niet steeds werkeloos. 

Er was genoeg te doen. Zo moest er geregeld voor brandhout worden gezorgd. In de 
buurt van ons kamp ligt een bos, dat er van buiten prachtig uitziet, maar tenslotte 

niet meer dan een haag van dennen rondom een nu totaal kale vlakte blijkt te zijn! 
Dan moest het kamp worden schoon gehouden, er moest in de keuken worden 
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gewerkt, alle eventueel in de omgeving gemaakte sporen moesten nauwkeurig 

uitgeveegd worden, er stonden dag en nacht wachtposten, aan niet-soldaten werd een 
militaire opleiding gegeven, enz. Ook was er voor voldoende ontspanning gezorgd, we 

hadden een sportveld met rekstok en kogelvanger, een bibliotheek, die ongeveer 150 
delen telde, een eigen tijdschrift "D'onderduiker", en last not least....... een radio!  

 
Aan die radio zit nog een pracht geschiedenis vast. Daarvoor moet U eerst weten, dat 
we, behalve onze eigen 45 man, nog 7 gevangenen in het kamp hadden: een 

SS-man, een paar gevaarlijke N.S.B.-provocateurs en enige onbetrouwbare 
kaderleden van de Arbeidsdienst. We hadden die heren opgeborgen in een 

gevangenis, die ze zelf, onder ons toezicht hadden gebouwd; dag en nacht stond er 
een gewapende wacht voor hun deur. Nu hadden we een radio, die op een accu liep. 
Vanzelfsprekend moest die accu geregeld gevuld worden en dat gebeurde met een 

generator de door een fiets werd aangedreven, alles behalve een prettig werkje: de 
fiets liep wel erg licht, maar men moest snel trappen, zodat een normaal mens na een 

uur doodop was. Toen we gevangenen hadden , bezorgde het probleem accuvulling 
(want ondanks een overvloed van tijd hadden we aan trappen allemaal een broertje 
dood) ons natuurlijk niet meer zoveel hoofdbrekens; tot onze verbazing zagen we 

zelfs, dat de nazi's ons de baas waren en het presteerden om weliswaar onder toezicht 
van een gewapende macht, twee en een half uur snel achterelkaar door te peddelen! 

Opdat onze jongen naar Radio Oranje zou kunnen luisteren!  
 
De twee grootste problemen, waarmee we rekening te houden hadden, waren: 

voedselvoorziening en geheimhouding. Het was om verschillende redenen 
onvermijdelijk, dat enkele mensen van ons bestaan of onze verblijfplaats wisten. 

Vooreerst de jachtopziener, op wiens terrein we zaten, dan de bakker, die de grote 
hoeveelheden brood naar de boswachterswoning bracht, waar het weer door mensen 
uit het kamp gehaald werd, verder een boer, die voor aardappelen, groente, enz. 

zorgde, en wiens dochter wekelijks voor de kampbewoners waste, en tenslotte nog 
enige personen, wier hulp in bijzondere omstandigheden in het kamp nodig was. 

Voor toevallige nieuwsgierigen (want in het dorp wist men, dat er "ergens in de buurt 
" partizanen moesten zitten) hadden we onze voorzorgsmaatregelen genomen: de 
wegen, die ons bos begrensden, werden voortdurend in het oog gehouden door 

wachtposten, waarvoor ondergrondse schuilplaatsen met kijkgaten waren ingericht, 
voorzien van een telefoonverbinding met de hut. Dezen maakten alarm door te bellen. 

Ook moesten zij er op letten, of er vanuit het kamp geen geluiden doordrongen tot 
waar zij stonden. Speelde de radio te hard of werd er op het sportveld te hard 

geschreeuwd, dan waarschuwden ze door tweemaal te bellen. Voor alle eventualiteiten 
hadden we ook nog een alarminstallatie aangelegd, waardoor de boswachter ons van 
dreigend gevaar op de hoogte kon stellen. Over onze activiteit tijdens de bezetting en 

de gevechtshandelingen in onze streek zullen we U later wel meer vertellen; voorlopig 
kunnen we volstaan met het vermelden van enige sabotagedaden als, het vernielen 

van drie spoorlijnen, het doorsnijden van labels, het verplaatsen van verkeersborden, 
enz. om onder de terugtrekkende Duitsers verwarring te stichten, gingen we met tien 
man op patrouille.  

 
Een van ons was een Amerikaans piloot, een boordschutter, wiens been bij zijn 

noodlanding, indertijd was geblesseerd, maar die nu al aardig genezen was. Hij werd 
bij deze operatie door een SS-man neergeschoten, met een totaal verbrijzeld hoofd 
werd hij naar het kamp gebracht en in het naburige dorp begraven, 's avonds om tien 

uur. Het is misschien wel interessant te vermelden dat dit met militaire eer gebeurde, 
in een plaatsje, dat nog door de Duitsers was bezet. Twee van onze mannen die bij 

hetzelfde gevecht waren gewond, werden door de linie heen naar een ander bevrijd 
dorp gebracht en daar in het ziekenhuis opgenomen. 
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U zult U afvragen, hoe die Amerikaanse machine gunner bij ons kwam, welnu, wij 

hielpen geregeld geallieerde piloten bij hun terugtocht naar Engeland: in totaal 
verleenden we hulp aan 15 man: 10 Amerikanen, 4 Engelsen en 1 Pool.  

Sommigen moesten door omstandigheden dagenlang in ons kamp op "doorverbinding" 
wachten. We hadden daarom ook een twintigtal Engelse boeken in onze bibliotheek. 

Er waren toevallig twee Amerikanen in ons kamp, toen de gevechten in onze streek 
plaats hadden. Zoals reeds verteld, sneuvelde een van hen, de ander sloot zich aan bij 
de bemanning van twee Engelse gevechtswagens, die de nacht in onze onmiddellijke 

omgeving doorgebracht hadden. Op zekere avond hoorden we motorgeronk, gepaard 
met een hevig gekraak van takken. Direct werd er alarm gegeven, twee mitrailleurs 

werden instelling gebracht, en de hele nacht door was ieder van ons op zijn post.  
‘s Anderendaags merkten we, dat het Tommies waren, die ons hadden opgeschrikt, en 
dat ie dus die nacht voor niets gewaakt hadden. Maar, dat we daar allerminst over 

teleurgesteld waren, behoeft zeker wel geen betoog! Waarover we wel teleurgesteld 
zijn, dat we, toen we van ondergronds tot bovengronds waren geëvolueerd, de leiding 

hadden te aanvaarden ook van buitenstaanders, die hiertoe niet gerechtigd waren, 
maar zelfs ruggengraat misten, om weerstand te bieden aan de bekoringen van de 
zwarte handel. Laten we hopen, dat heel gauw, niet slechts in ons dorp, maar overal 

de juiste man op de juiste plaats wordt gezet! 
 

Het zijn toch de slechtste wespen niet, die aan de vruchten knagen. Lange en gewone 
vingers. 
 

Een andere opdracht was een kraak te wagen in een bandenfabriek in de gemeente 
Asten. Deze lag op gehoorsafstand van een school waarin SS is ondergebracht. Ikzelf 

was met deze opdracht belast. Hoewel wij met vele moeilijkheden hadden te kampen 
is ons dit gelukt, enkele honderden banden werden buit gemaakt en ondergebracht bij 
H.P. te Asten, hier bleek dat slechts een vijftigtal banden voor ons geschikt waren; de 

rest hebben wij toen wederom met groot gevaar dezelfde nacht teruggebracht.  
Vermeldenswaardig is eveneens nog dat wij des morgens om 5.15 uur, onder wij, te 

verstaan R.H., G.v.d.B. (Gerard v. d. Born) en ondergetekende, werden aangehouden 
door een SS-wachtpost op de brug over de Zuid Willemsvaart, terwijl een jute sak met 
fietsbanden in ons bezit was, en wij tevens vuurwapens droegen. Doordat ik mijn 

tegenwoordigheid van geest kon bewaren, en mijn kameraden eveneens, konden wij 
deze knapen rustig overbluffen en onze weg ongestoord voortzetten.  

 
Wie tijdig helpt, helpt dubbel. 

 
Half augustus kreeg ik opdracht van Wim en Koos om in Lierop en omgeving nog een 
paar verzetsgroepen er bij te vormen hetgeen mij inderdaad is gelukt. Het moeilijkste 

was echter een geschikte koerier te vinden. Toen ik deze gevonden had kwam het 
volgende aan het licht: deze prima betrouwbare kerel bleek deel uit te maken van de 

O.D. maar zoals hij mij vertelde kon hij gerust koerier zijn voor ons want de O.D. ging 
toch pas werken na de bevrijding, vandaar de naam O.D., ordedienst, hetgeen door de 
commandant, het hoofd van Politie ter plaatse, de wachtmeester van de Rijkspolitie,  

werd bevestigd. 
 

Toen werd de Amerikaanse piloot helaas paying-guest; op eigen verzoek. In Europees 
verband. Bericht voor overkant betreffende de Amerikaans address in Engeland: APO 
559 Horace F. Bradshaw No. 0-818572. Frank E. Doucette No. 110903241. 

Information to family: Both are O.K. 
 

Er werd bericht dat een sterke afdeling SS. in aantocht was. De Amerikaan Frank 
Doucette stelde toen voor aan de overzijde van de weg op een strategisch gunstig 
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gelegen punt met een mitrailleur instelling te gaan liggen, dit werd hem echter 

noodlottig, hij werd te vroeg door een SS scherpschutter ontdekt en op een afstand 
van 80 a 100 meter dodelijk in het hoofd getroffen. In het gevecht dat zich nu 

ontwikkelde werden nog twee onzer ernstig gewond. 
 

Tegenstrijdigheid; ontbonden maar bestendigd. 
 
De dag der bevrijding leverde ons alle mogelijke tegenstrijdigheden. Te onzent 

vervoegde zich een heer met luxe wagen, die zich voorstelde als Kapitein P, 
districtscommandant der O.D. die ons kwam vertellen dat wij heel vruchtbaar werk 

hadden verricht maar dat binnen enkele dagen alles door zijn mensen zou worden 
overgenomen; zoals hij het uitdrukte, wij hadden nu afgedaan. Ons hoofdkwartier te 
Geldrop was het aanvankelijk er niet mee eens, ook wij die gedurende de bezetting de 

kastanjes uit het vuur tochten halen, voelden er niets voor. In de nu komende dagen 
bleek dat ook de geallieerde legermacht in onze omgeving niets te maken wou hebben 

met de O.D.;  er werd door enige Engelse officieren om een bespreking gevraagd met 
de leiding der P.A.N. Ons werd toen verzocht Lierop te blijven bezetten met het gebied 
langs het kanaal tussen sluis 9 en 12, zulks in verband met nog rondzwervende 

Duitsers en over het kanaal komende Duitse patrouilles. Deze opdrachten zijn door 
ons steeds nauwgezet uitgevoerd. 

 
En ze kregen de kans; hoog en droog. De Engelsen wisten wat voor vlees ze in de 
kuip  hadden. 

 
Naar ik meen, was het op 23 september 1944 toen een Engels officier zich bij mij 

vervoegde, die zich voorstelde als Commandant van een vijftigtal zware tanks, met 
het verzoek met hem mede te gaan op de tank, teneinde een Duits verzetsnest achter 
sluis 10 voor de Zuid Willemsvaart, uit te roken. Ik stemde hierin onmiddellijk toe en 

wij togen op weg. Halverwege werd er halt gehouden, om de tanks gevechtsklaar te 
maken en het aanvalsprogram te bespreken; na diverse inlichtingen te hebben 

gegeven en honderd en een vragen te hebben beantwoord werd de tocht voortgezet 
Bij het kanaal werd onmiddellijk begonnen met vuren, hetgeen prompt door de 
Duitsers beantwoord werd met mitrailleur- en granaatvuur. Dat mijn positie bovenop 

een tank hachelijk werd, behoeft geen verder betoog temeer nog daar de tanks zich 
tijdens het gevecht geheel 

sloten en ik wegens plaatsgebrek binnen, buiten mijn eigen maar moest zien te 
redden.  

 
Vrijwilligers de KP. van het toen nog bezette Deurne hadden gebrek aan wapens. Van 
geallieerde wijde werd toen gevraagd om on 35-tal vrijwilligers om stenguns door de 

Duitse linies heen naar Deurne te brengen. Men had hiervoor slechts een paar 
mensen. De resterende 32 vrijwilligers werden binnen een half uur door ons geleverd.  

 
De P.A.N. was geen charitatieve instelling, althans niet vice-versa. 
 

Ik moge hierbij opmerken, dat een illegale loopbaan na de oorlog geen miljonairs-
perspectieven opende. Toen ik in mijn werkkring terugkeerde, bleek dat concurrenten 

reeds een grote voorsprong hadden, die ondanks alle aangewende middelen en 
moeiten, niet kon worden ingelopen.  
 

In toegepaste sociologie heet dat: wel actief gebruikt, maar niet tactisch bruikbaar.  
Het volgende is evenmin tactisch en zelfs wat lyrisch voor een instantievrij 

landgenoot. 
Daarbij, ik tart eenieder mij te bewijzen, of het bewijs te leveren, dat ik of mensen die 
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onder mijn persoonlijke leiding stonden, aan reeds eerder voornoemde minder fraaie 

feiten schuldig staan. Wel zou in andere richting kunnen wijzen, hetgeen ik maar niet 
zal doen, daar ik rustig kan aannemen, dat dit overbodig is. Alleen spreek ik de wens 

uit dat personen, die dergelijke beschuldigingen hebben geuit, bij het inzien van hun 
dwaling zo ridderlijk zullen zijn om hun woorden in te trekken en de getroffenen in 

hun eer te herstellen. 
 
"Alles goed en wel", zegt de instantieke lezer, maar: "Ordnung muss sein! 

 
Hier stond de rechte man op de rechte plaats. 

 
Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen de SS-er te doden, hij bevindt zich op dit 
ogenblik bij ons in het kamp onder speciale Amerikaanse bewaking. Ik hoop dat u zich 

met deze oplossing zult kunnen verenigen.  
 

En juiste verhoudingen in Lierop: 
 
Intake de ruiling van vuistwapens moet ik tot mijn spijt teleurstellen, aangezien ik 

door een misverstand in de mening verkeerde dat hieromtrent reeds 
overeenstemming was bereikt. Het wapen kan door de man, die het op het ogenblik in 

gebruik heeft niet worden gemist en voor ruiling is hij niet te vinden wat ik hem ook 
eigenlijk niet kwalijk kan nemen. 
 

Ook onjuiste in Heeze: 
 

Hedenavond heeft de P.A.N. te Heeze een voortvluchtige N.S.B.er  gegrepen en aan 
mij uitgeleverd. Heb onmiddellijk een ordonnans naar de Commandant O.D. ter 
plaatse gestuurd, met het verzoek bedoelde N.S.B.er te willen laten halen. 

 
 Ze komen, zeggen geen boe of bah, treden de ruimte in waar de man zit, passeren 

mijn wacht welke opgesteld stond en nemen de kerel zonder meer mee, zonder zich 
even bij mij te melden of te laten zien. Zoiets lijkt toch nergens op. Loyaliteit!  
 

Zo zijn onze manieren. 
 

Nadat dit punt dus was opgelost is mij gevraagd, welke de houding dient te zijn, 
welke wij hebben aan te nemen t.o.v. de O.D., met name de Marechaussee alhier. 

Deze zijn de Opperwachtmeester komen halen en hebben mijn mannen genegeerd, 
terwijl de Opperwachtmeester mijn mensen bedankte voor de behandeling weke hij 
had genoten, zeiden de mensen van de O.D. dat dat niet nodig was. Ik verzoek 

derhalve contact op te nemen met de Commandant H.K.  O.D. met het verzoek, 
betere samenwerking met de P.A.N. te willen betrachten.  

 
Wat veel van het goede. 
 

15 September 1944. Hedenmorgen kreeg ik bezoek van de kapelaan uit Someren, 
mijn vertrouwensman sedert het begin van ons duikwerk, hij kwam met een zeer 

vervelende boodschap. Laatstleden nacht moet een gewapende troep de boerderij van 
een zekere Th. wonende in die Someren-Heide zijn binnengedrongen met het doel er 
wapens te ontvreemden. Het zijn N.S.B.-ers, en de boer zelf is enige dagen geleden 

vertrokken zodat alleen de vrouw met enige kinderen nog in huis zijn. Het vervelende 
is nu dat de kapelaan een overval vreesde en er op aandringen van de vrouw een paar 

mannelijke personen als bewaking heeft ingekwartierd met als gevolg dat er twee 
partijen, beide van de goede richting tegenover elkaar kwamen te staan. Er zijn geen  
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slachtoffers gevallen omdat er niet geschoten werd naar de gevolgen hadden heel 

anders kunnen zijn.  
 

Accuratesse. 
 

Hedennacht van 21 uur tot 4 uur met twee gewapende stoottroepen gepatrouilleerd 
en in hinderlaag gelegen tot het verkrijgen van de opgedragen artikelen, echter 
zonder resultaat. Bericht ontvangen vanuit L. omtrent don te interneren Feldwebel. De 

man gisteravond met een patrouille opgehaald en de buit af genomen.  
 

Buit: 
 
1 paar grijze kousen; 1 zaklantaarn; 2 pullovers; 1 fiets; 1 d.gl. lange broek; 

1 parabellum 9 mm; 1 hemd; 1 patroontas; 1 veldmuts ; 34 par. patr. 9 mm;  
1 overjas; 149 chemischem. patr passend in D.kar; 1 veldjas; 1 paar epauletten; 

1 patroonkist; 1 veldfles; 2 handgranaten; 1 broodzak; 1 paar lage schoenen; 
1 paar mil. schoenen; 1 onderbroek; 1 koppel. 
 

Eigendommen van Albert Schuls, geboren te  Nauen dd. 23-12-'17, Reg. Bez. 
Adres: Brikenweg 97, Sinsdorff , Hamburg.  

 
Zoals U was bekend heerst er hier groot tekort aan schoenen, hoe is het met de 
schoenenbonnen? De buit is dankbaar aanvaard.  

 
Sloot als een bus. Drie dagen na de kapelaan:  

 
P.S. 
Door Someren werd doorgegeven dat de groep Asten zich ook in Somerens terrein 

beweegt. Voor een goede samenwerking tussen ons en Asten lijkt het mij zeer 
gewenst dat Asten van de top uit in kennis gesteld wordt van het feit dat het P.A.N.-

werk te Someren onder ons is komen te ressorteren. Mochten de Astenaren dus onze 
steun of hulp nodig hebben, laten ze ons dan waarschuwen en opdrachten die op 
beider terrein komen, eerst met ons bespreken zodat het uitgesloten is dat er 

botsingen van meerdere groepen Nederlanders ontstaan. 
 

Geen tafeltje-dek-je. 
 

‘t Nakroost dier gespierde bra-ha-ven.  
In 1990 was er ook al ingegrepen met aloude zwijgende pijl en boog en niet met veel 
luidere riek. 

 
Bericht dd. 11-9-14 ontvangen. Opdracht tot vervaardiging van knuppels wordt heden 

door mij aan betreffende instanties verstrekt. Het is mijn bedoeling iedere groep uit te 
rusten met tenminste één vuurwapen, de overige leden met knuppels.  
 

Vol van moed en trouw zijn wij: knuppels tegen tanks?  
 

Bescheidenheit is eine Zier. 
 
Voorts hartelijk dank voor de sigaretten: verder een misschien onbescheiden vraag: Is 

het mogelijk het ganse rayon van deze zo noodzakelijke materie van Uw kwartier uit 
te voorzien? 
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Gentleman - Inbreker. 

 
Gisterenavond te 22 uur met groep Asten bij fa. V. rijwielbanden gekraakt. Opbrengst 

ver beneden verwachting n.l. 6 buiten- en 10 binnenbanden maat 28 - 11. Hiervan 
werd een stel plus een binnenband aan groep Asten uitgereikt. Voorts aan Koos 2 stel, 

aan de koerier voor huishoudelijke transport 1 stel, aan de G.C. Lierop 1 stel, aan de 
koerier Lierop Asten - Someren 1 stel. Op het kantoor werd door ons een schrijven 
achtergelaten, luidende:  

 
Hedenavond waren wij genoodzaakt bij u in te breken, daar was voor het goede doel 

dringend om banden verlegen zaten. Tot onze spijt was onze moeite grotendeels 
vergeefs daar wij de maat die wij nodig hadden 28 – 1 ½  niet in voldoende mate 
aantroffen. Wijn namen mede 6 buiten- on 10 binnenbanden maat 28 – 1 ½ . 

Afrekening volgt!  
 

Ondertekend: Oran je gaat boven al. 
 
Wie het kleine niet eert: 

 
Uw brief in goede orde ontvangen. Hoewel het een schadelijke ruil is ben ik besloten 

toch de parabellum met bijbehorende patronen tegen Uw F.N. met idem te ruilen. Tot 
mijn spijt is het wapen echter niet thuis maar zodra het thuiskomt zal ik het innemen 
en aan U zenden. Aan FN munitie is bij ons zoals U op de staat zult zien een lelijk 

tekort, ziet U een mogelijkheid om hierin te voorzien? Eeuwig zonde dat die kerel uit 
Eindhoven, ons met die kraak zo dwars gezeten heeft. Als ik hem in handen krijg 

kraak ik hem uit wraak. Koos heeft één stop van 15 A. van U in zijn zak, de andere 
geef ik nu met Loes mede. Dank voor de batterijen, het helpt tenminste voor het 
eerste ogenblik. Handboeien en ketting wil ik nog even memoreren.  

 
Samen delen. 

 
Hoewel met lede ogen zie ik mijn schrijfmachine naar U vertrekken, ik beveel hem in 
Uw goede zorgen aan. Met recht en ten onrechte kan hier van de districtscommandant 

worden herhaald: 
 

"Het ingaan op finesses zou mij in dezen te ver voeren en voor buitenstaanders gaan 
lijken op sensatieverhaaltjes. Dit is echter geenszins mijn bedoeling. Min mensen 

weten wat hier dat en nacht gepresteerd is". 
Er zullen zeker buitenstaanders zijn, die de neus er voor moeten ophalen. Het 
bezorgen hun de sensatie, die past bij een blik in de keuken. Misschien dat zij zich  

dan de sensatie aandoen om recht te laten wedervaren aan alle man van Neerlands 
stam. Hun zij hier 10 mei 1940 herinnerd, toen de zenders door het land daverden: 't 

is plicht dat iedere jongen. Hier dringt zich wel een vraag op: Waartoe dat alles? Wie 
het antwoord van een ander nodig heeft, vraagt hier tevergeefs. Bij herhaling werd in 
dit land beroep gedaan op allen, en naar best vermogen, heeft de inlander dat beroep 

beantwoord. Niet dol, dom, dwars en dus. Het is heel eenvoudig, zich driest met 
opgeheven noord in het gevaar te storten en met hangend hoofd te berusten als men 

op sterkere machten stuit. Maar zich te beheersen, te wikken en te wegen om er het 
beste van te maken, zo lang mogelijk! 
 

De P.A.N. verafgoodde zich niet en diskwalificeerde niet ontijdig. D.C. Dankelman had 
een opdracht gegeven, die ter plaatse grote bezwaren kon met zich brengen. 
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Ik kom nu niet klagen of iets intrekken, waarin ik toegestemd heb, doch ik kom graag 

naar voren met de bezwaren, bij mij geopperd betreffende de Vliegende Brigade. Deze 
zijn de volgende: 

 
Stelt U zich voor dat de Duitse troepen plunderende, rovende on brandstichtende 

terugtrekken, hetgeen toch mogelijk is. Stelt U zich vervolgens voor dat door de 
gemeente komen en dat de groep welke ik in zijn geheel beschikbaar gesteld 
voor de Vliegende Brigade ergens anders ingeschakeld is, wat komt er dan van de 

gemeente Heeze terecht Dit wil niet zeggen, dat ik mijn toezegging terugtrek, doch er 
dient m.i. wel rekening mede gehouden te worden. Ik voor mij trek er mij niet zoveel 

van aan als mijn mannen, die hier geboren en getogen zijn, doch ik kan mij hun 
gedachtegang toch goed indenken. 
 

Wie de P.A.N. meent te moeten diskwalificeren zij deze reportage ter overweging en 
vergelijking aanbevolen. We kunnen niet allen, alleen consument zijn, ook niet in een 

land van portiers en secretarissen; waar de grens openstaat ook voor de vieze 
ruilmiddelen van gewesten, waar ze de omgekeerde piramide aanbidden en die ons 
willen helpen, op één hand te gaan lopen. 

 
Valkenswaard 

 
Het district opent aan de zuidzijde in Valkenswaard en daar begon de invasie, zoals  
"In en om Valkenswaard" beschrijft. 

De P.A.N. had het aan de grens het moeilijkst en het gemakkelijkst. Bij de poort is de 
waakzaamheid het grootst, maar wederzijds. Wie had kunnen vermoeden, dat stoere 

vlotte Brabanders, zich zo lang in condottieri- of kongsi-bochten konden kronkelen. Er 
ontstonden arsenalen, die alleen vergaten te ontploffen. 
Hoe dichter bij de grens, hoe lichter men er over denkt; maar allen dachten ze zwaar 

Nederlands, al moeten de Valken het horst overschakelen op uilengolflengte.  
Als het aan de grens licht is, wordt het leven er zwaar. Het kon echter de valkenieren 

rustig worden overgelaten, het verzet op krachtige klauwpoten te zetten, die zouden 
toeslaan, zodra de machtige wieken gingen uitwaaieren over de opgejaagde vreemde 
ratten. Voorlopig bleven zij lichtende kinderen der duisternis. Waar een oningewijd 

fatsoenlijk mens met heel behoorlijke moeite, middels een onbehoorlijk aantal 
schrammen, builen en breuken, precies op zijn uitgangspunt weet te landen, slingert 

de grensbewoner zich als een telepaat over zijn hazenpaadjes, door greppels, bos en 
struikgewas, langs de kortste omweg recht naar zijn onzichtbare doel: komen we er 

vandaag niet, dan komen we er zeker morgen niet ! 
Als zij zoeken zijn zij overal; als ze gezocht worden, nergens.  
Aan zulke piraten konden de Duitsers vreugde beleven. Zulke baanbrekers moesten 

de P.A.N. uitvinden. Ze hebben het de vijand zuur gemaakt, ondanks en omdat ze op 
de walkant van de invasiesloot kwamen te bivakkeren.  

Wie daar Brabant wilde binnengaan, moest langs Valkenswaard; ook de Duitsers en zij 
merkten wel dat de jongen van die uilen goed gelukte valken waren die van de aftocht 
waarlijk geen parade hielpen maken.  

Ze schoten nog niet, maar lieten lustig de autobanden knallen, die zich verslikten aan 
de onverteerbare S-spijkers. De hele litanie van P.A.N. belevenissen werd hier 

afgedraaid alleen wat vlotter en wade vermaledijde welkome grens. ‘Vanzelfsprekend 
was er contact , alleen wat gevaarlijk, met de Witte Brigade in België. 
Naar België moesten de geallieerde piloten. Uit België kwam de invasie-wals die min 

of meer steigerde, war het ene leger op het andere bonkte. En daar lag Valkenswaard 
in hoop en vrees. Herboren Nederland! Het zou een zware bevalling worden.  

Op 6 september 1944 kregen de Partizanen hun eerste bovengrondse order. 
Morgenvroeg om 5 minuten voor half tien op het V.O.S.-terrein melden. 
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Rustig vermeldt het verslag:   

 
‘s Morgens tegen half tien verzamelen zich 50 á 60 man op V.C.S-terrein. Op z’n 

P.A.N.’s ; accuraat tot op de minuut en trouw in alle gevaar. Gedaan aan het woord; 
alleen vrijwilligers!  

 
De bijeenkomst, waarvan is uitgegeven, dat het een oefening is van de bosbrandweer, 
wordt gehouden onder de tribune van het voetbalveld.  

Al is onze verzetsbeweging enkele dagen geleden bovengronds geworden, toch is er 
nog evenveel gevaar als voorheen, vandaar dat door enkele leden het terrein wordt 

afgezet, om te voorkomen dat wij onverhoeds zouden worden aangevallen.  
De leider van deze bijeenkomst begint te zeggen dat het grote ogenblik is 
aangebroken, waarop de Partizanen Actie Nederland (P.A.N.) bovengronds zal gaan 

optreden. Hij wijst erop dat veel van ons geëist zal kunnen worden en dat wij nu, 
meer nog dan in het verleden, ons leven zullen gaan inzetten voor de vrijheid van ons 

Vaderland. Degenen die zich dat niet bewust zijn en die dit risico niet durven 
aanvaarden, kunnen zich nu nog terugtrekken.  
Ieder lid wordt dan het diepste stilzwijgen opgelegd over hetgeen hier besproken 

wordt en over alles, wat onze actie verder aangaat. Niet praten! Met niemand! Dat is 
voor velen misschien moeilijk , want Valkenswaard staat nu eenmaal om zijn praten 

bekend, en het mag hier nog wel eens gezegd zijn, dat door dat praten in het 
verleden slachtoffers zijn gevallen. Dus als eerste parool : zwijgen ! zwijgen ! als een 
soldatenkerkhof. Er is officieel medegedeeld dat de geallieerden binnen twee maal vier 

en twintig uur hier kunnen zijn. Het wordt dus kort dag! 
 

Prins Bernhard dacht er niet anders over: In de loop van de namiddag krijgen de 
partizanen hun eerste schriftelijke bevel van de rayonscommandant. Het bevat 
instructies waarvan zij zich onder alle omstandigheden te houden hebben. Strikt 

geheim en zeer persoonlijk! 
 

De Irene brigade hoorden ze in Valkenswaard trappelen:  
 
Maandag 11 september 1944. 

De afgelopen nacht is erg rumoerig geweest. Duitse colonnes blijven aan één stuk 
doortrekken in de richting van Eindhoven. Engelse troepen staan slechts op enkele 

kilometers van de Nederlandse grens, meldt radio Londen. Prins Bernard heeft de 
Nederlandse troepen , die met de Engelse troepen samen strijden, bezocht, in zijn 

kwaliteit van Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten. Aan journalisten verklaarde 
hij, dat de bevrijding van Nederland nabij is. De Nederlandse troepen zijn vol goede 
moed en kunnen het ogenblik nauwelijks afwachten, waarop zij de Vaderlandse 

bodem zullen betreden. De troepen zijn goed georganiseerd en staan gereed om de 
geallieerden te steunen, wanneer deze de grens zullen overschrijden.  

 
Het gordijn gaat op een spleet. 
 

In de namiddag zijn twee Engelse tanks doorgebroken tot achter op de Luikerweg, het 
punt waar de weg naar Borkel begint. Verscheidene inwoners hebben hen daar gezien 

en met de bemanning gesproken. Volgens hen zou het vandaag te laat worden, maar 
kunnen wij morgen de Tommies verwachten.  
 

Onze hoop herleeft weer! Till tomorrow ! hebben zij gezegd, toen zij weer 
teruggingen! Wij hopen het ! 

 
De kier blijft. 
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Om kwart voor twaalf meldt de Engelse zender, dat de Nederlandse grens ten zuiden 

van Eindhoven is overschreden! Wij moeten dus elk ogenblik de Engelsen kunnen 
verwachten! "Till tomorrow" heeft hij immers gezegd! 

Het wordt middag, maar er komt geen Tommie! Het wordt avond en nog geen 
Tommie! Wij gaan naar bed in de hoop, dat wij morgenvroeg of anders toch zeker in 

de loop van de dag het ogenblik mogen beleven, waarnaar wij zo lang en zo vurig 
verlangd hebben! 
 

De Tommies kwamen nog wel niet maar draaiden een veelbelovende ouverture:  
 

Woensdag 13 september 1944 
Nog geen Tommie! Nu de dag van gisteren ons nog niet kon brengen waarop wij zo 
vurig gehoopt hadden, verkeren wij vandaag weer in dezelfde spanning.  

De Engelse radio heeft medegedeeld dat in Noord België en in het Nederlands-
Belgische grensgebied hevig gevochten wordt en dat er troepen de grens over zijn.  

In de avond wordt het even spannend. Bommen worden in de verte afgeworpen, 
kanonnen bulderen, en, terwijl wij daar  naar staan te luisteren, giert plotseling 
fluitend een projectiel over ons heen. Wij zoeken haastig dekking en meteen horen we 

het ding met een flinke slag uit elkaar springen. Het is niet ver van ons vandaan! 
Even  later wordt het stil! 

 
Donderdag 14 september 1944  
De nacht is vrij rumoerig geweest. Vliegtuigen, bommen en granaten komen onze rust 

het grootste gedeelte van de nacht verstoren. Nog tweemaal fluit een projectiel over 
ons huis, tenminste zo lijkt het, om een eindje verder tot springen te komen.  

Vanmorgen hebben wij de woningen bezocht, waar de projectielen zijn ingeslagen. 
Twee huizen in de Dijkstraat zijn zwaar beschadigd, terwijl tot ver in de omtrek van 
alle huizen en gebouwen de ruiten stuk zijn. De straten zijn bezaaid met glasscherven, 

terwijl de inwoners druk bezig zijn planken voor de ramen te slaan. Het is een somber 
gezicht deze met planken dichtgespijkerde ramen!  

Gelukkig vallen er geen persoonlijke ongelukken te betreuren, wat werkelijk 
onbegrijpelijk is. Dit is ons eerste beeld van de strijd, dat wij in eigen omgeving te 
zien krijgen. En wat zal er nog volgen? 

 
Valkenswaard kon van een preferent aandeel verzekerd zijn.  

 
Reeds vroeg in de avond worden wij weer opgeschrikt door het fluitend geluid van 

aankomende projectielen. Dit blijft geruime tijd duren en het lijkt erop dat wij een 
onrustige nacht tegemoet zullen gaan. In vele gezinnen worden kermisbedden 
gemaakt in kamer of keuken en ook wij gaan er in aller haast toe over. Half 

aangekleed gaan wij er dan op liggen in afwachting wat de nacht ons brengen zal.  
 

Vrijdag 15 september 1944 
Het was een vreselijke nacht! Herhaaldelijk hoorden wij de granaten over ons heen 
fluiten om niet ver van ons tot springen te komen. Van slapen is niet veel gekomen.  

 
Dividenden kwamen af. 

 
De gehele voormiddag blijven projectielen met tussenpozen aan komen gieren en wel 
een keer of tien moeten wij ons die morgen tegen de grond laten vallen. Weer is er 

materiele schade aan huizen en gebouwen en deze keer worden twee personen vrij 
ernstig gewond. Een projectiel slaat in de bakkerij in, waar twee personen werkzaam 

zijn, die beiden door de scherven zodanig gewond zijn dat zij door het Rode Kruis naar 
het ziekenhuis moeten worden overgebracht. De bakkerij is zwaar beschadigd en 
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overal liggen half gebakken broden verspreid.  

 
Het wordt steeds gevaarlijker en wij begrijpen dat wij een veilige plaats moeten 

zoeken, waar wij een behoorlijke dekking zullen vinden, wanneer dit beschieten nog 
lang blijft duren, en, zoals het zich laat aanzien, nog erger gaat worden.  

Wij hebben maar een kleine kelder, die echter bij nadere beschouwingen een 
scherfvrije schuilplaats blijkt te zijn. Met kistjes en kussens maken wij er een aantal 
zitplaatsen in om zo nodig enkele uren er in door te kunnen brengen. 

Bijna de helft van onze straatbewoners zijn intussen zoveel mogelijk hun have en 
goed in veiligheid aan het brengen en gaan de nacht in een ander gedeelte van het 

dorp doorbrengen. Enkele dagen geleden hebben wij reeds vluchtkoffers klaargemaakt 
toe wij ook onze fietsen moesten gaan verbergen.  
De Duitsers waren toen ons dorp aan het afstropen op fietsen. Doch daar zou het niet 

bij blijven! Op verscheidene plaatsen, meestal woningen, die door de bewoners waren 
verlaten, braken de moffen in, aten wat eetbaar was op en stalen wat van hun gading 

was. Vooral op linnengoed, weck, kinderfietsen en trekwagentjes, schrijfmachines enz. 
hadden zij het gemunt. Zijn dat nu de leden van het groot-Duitse leger, dat Europa zal 
bevrijden? Dat Europa tot een staat wil maken, waarin vrede, recht en 

rechtvaardigheid zullen zegevieren? 
Het is voor ons een bewijs te meer dat het Duitse leger verslagen is! Want een leger 

waarin tucht en discipline heersen maakt zich niet schuldig aan dergelijke 
strooptochten! 
Van de bakker eisten zij brood zonder geld en zonder bonnen! In de cafés dronken zij 

bier en vertrokken zonder te betalen! Bij de pastoor werd zelfs de laatste miswijn 
opgedronken!  

 
Na de middag zijn er geen projectielen meer over ons heen gekomen en ook het 
Duitse geschut, dat aan het einde van onze straat staat opgesteld, is maar weinig 

meer in actie geweest. En toen ook ’s avonds alles rustig bleef, legden wij ons op de 
kermisbedden neer, in de hoop, dat het zo zou blijven en dat wij een rustige nacht 

zouden ingaan.  
 
De Duitsers verzekerden zich nog van de hulp van ijverige tegenwerkers, maar de 

aandelen van de grensbevolking werden lelijk cumulatief. 
 

Plotseling wordt onze stemming verstoord door het bericht dat alle mannen uit het 
dorp van 18 tot 45 jaar zich binnen tien minuten moeten melden aan de kerk, 

voorzien van een schop om voor de Duitsers loopgraven te maken. Het eerste bedrijf 
van deze zondag is begonnen! 
Voor de St. Nicolaaskerk stellen de moffen een mitrailleur op, doch alle mannen in de 

kerk worden gewaarschuwd en over het priesterkoor nemen allen via de sacristie en 
de tuin van de zusters de vlucht! Velen zien wij de bossen in vluchten, anderen 

verbergen zich in de tuinen en boomgaarden. Daar wordt in spanning gewacht op wat 
nu komen zal. De grond is nat en in het begin is het koud, maar als na een uurtje de 
zon er door komt, wordt het beter. Vrouwen en meisjes staan op de uitkijk en 

waarschuwen, wanneer zij een mof de straat in zien komen. Dan wordt het hollen van 
de ene tuin in de andere en als het daar gevaarlijk wordt, dan weer terug! Zo dolen 

wij de gehele morgen door de hof, om plotseling, als er gevaar dreigt, als opgejaagd 
vee met onze zondagse kleren over heggen en prikkeldraad te springen en ons te 
verbergen in de tuin van de buurman, welke tuin achter de onze ligt! 

Degenen die de bossen in zijn, zitten minder veilig. De moffen laten enkele keren een 
mitrailleur er door ratelen en dat wordt voor sommigen te warm. Ze komen 

tevoorschijn en zijn de klos! 
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In de huizen wordt gezocht en hier en daar wordt er een gesnapt. Onder geleide van 

een mof met het geweer in de aanslag zien wij, vanuit onze schuilplaats telkens 
groepjes van vijf tot twintig persionen de Luikersweg op gaan.  

Intussen hebben de Duitsers een der marechaussees aangehouden en hem te kennen 
gegeven dat er nog 200 mannen moeten komen. Met deze boodschap komt hij op het 

gemeentehuis. Dat wordt te zout. Wie nog gevoel heeft voor humor, zou zeggen, 
raadhuis maar sluiten en een bordje "Te Huur" erop! Maar daarvoor is het ogenblik te 
ernstig. Er moet gehandeld worden en de mannen moeten gewaarschuwd worden, 

maar hoe? Dan komt er iemand op het lumineuze idee: de omroeper! En vijf minuten 
later is er al een lid van de luchtbeschermingsdienst op weg en wordt er opgeroepen:  

 
"Binnen het uur moeten nog tweehonderd mannen met een schop zich melden aan de 
kerk  om aan de Stenen Brug graafwerk  te verrichten voor de Duitsers. Vrouwen 

mogen eten gaan brengen".  
 

Zo wordt dus het gehele dorp op de hoogte gebracht en weten de mannen waar zij 
blijven moeten! Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig !   
En toch zijn er nog van die sukkels die zich gaan melden! 

Van de dames die prachtig spioneerwerk verrichten krijgen wij te horen dat de 
mannen kuilen moeten graven bij de Stenen Brug. Hoe meer mannen zich melden, 

hoe eerder het werk klaar is en er zijn er zelfs die twee of drie kuilen gegraven 
hebben en dan al terugkomen. Weer zijn er van die dommeriken die gaan, maar dat 
ligt niet in onze lijn!  

 
Uit een enkele straat gaan de mannen zich zelfs in groepsverband melden! 

Moeten wij nu de laatste dag, nu de vijand op het punt staat hier verslagen te 
worden, hem nog gaan helpen? In de loop van de morgen is een groot aantal 
bommenwerpers overgekomen en werpen hun bommenlast niet ver achter Eindhoven. 

Wij horen niet alleen de bommen ontploffen, maar wij zien ook de toestellen keren en 
terugkomen. Wij vermoeden dat deze lading bestemd is voor de Duitse linies tussen 

Oirschot of Best en Reusel. Het is een welkome afleiding, terwijl wij daar in de hof ons 
moeten verbergen voor de moffen. Sommigen vergeten echter hierdoor, waarom zij 
eigenlijk in de tuin zitten en worden dan verrast door een Duitser die plotseling van 

achter een huis op hen toekomt. Ongeveer een uur heeft dit bombardement geduurd 
en wij weten dat hier de doorbraak van de Engelsen op moet volgen. Zullen wij hen 

vandaag nog te zien krijgen en zullen wij  vandaag nog bevrijd zijn ? Het "Till 
tomorrow" is intussen al vijf dagen oud! Maar eerst zullen wij nog een zondagmiddag 

moeten meemaken die wij niet gauw vergeten zullen ! 
 
Tegen twee uur wordt het dorp door de Engelse artillerie onder vuur genomen, 

waarschijnlijk met de bedoeling de hoofdwegen onder vuur te houden om zo de 
Duitsers het terugtrekken te bemoeilijken en hen bij het terugtrekken nog zoveel 

mogelijk verliezen toe te brengen. Ruim een half uur heeft dat geduurd.  
 
De eerste projectielen komen nog bij tussenpozen, waarop de moffen de mannen, die 

aan de Stenen Brug nog aan het graven zijn, naar huis zenden. Als wij dat zeker 
weten hoeven wij niet meer de tuin in, die wij intussen al verlaten hebben om in huis 

gauw iets te eten, terwijl er buiten iemand op de uitkijk staat.  
Op dat ogenblik staan wij met twee marechaussees achter het huis te praten, als wij 
in betrekkelijk korte tijd twee of driemaal dekking moesten zoeken voor een 

projectiel, dat over ons heen fluit. Wij vinden het toch maar veiliger om een 
terugtrekkende beweging te gaan maken.  

Nauwelijks binnengekomen fluit er weer een projectiel en direct daarop horen wij een 
bons. Ramen en deuren schudden en met de buren , die intussen zijn 
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binnengekomen, omdat zij niet over zo’n scherfvrije kelder beschikken als wij, zoeken 

wij voor alle zekerheid onze schuilplaats op.  
 

Als wij daar even zitten begint het gedonder! Een regen van projectielen wordt op, 
ons losgelaten. Wij horen ze fluiten en wanneer dat gefluit ongeveer bij ons is, komt 

reeds de ontploffing. Zij staan dus niet ver van ons in! Terwijl de bons waarmee het 
projectiel tot ontploffing komt nog nadreunt, komt weer een nieuwe granaat 
aangieren. Glasscherven rinkelen, granaten en stenen vliegen rond; onze kelder 

dreunt onder al het lawaai van de ontploffende projectielen. Het lijkt wel of de hel is 
losgebroken! Met angst en spanning zitten wij te wachten, als terdoodveroordeelden, 

op de uitvoering van hun vonnis. En wanneer er weer een projectiel aan komt fluiten, 
buigen wij automatisch het hoofd. Veel wordt er deze zondagmiddag gebeden, zelfs 
door hen die het in lange tijd niet meer gedaan hebben en die er nu van staan te 

kijken, dat zij het nog zo goed kunnen! Ruim een half uur blijft deze regen van staal 
en ijzer aanhouden en wij denken niet anders, of ook ons huis heeft deze keer veel 

geleden. Vooral bij de dames zijn de zenuwen tot het uiterste gespannen en wij 
hebben de grootste moeite om hen kalm te houden. 
 

Eindelijk wordt het stil en wagen wij ons buiten onze kelder. Een zucht van verlichting 
ontsnapt ons als wij bovengekomen ontdekken dat van het hele huis slechts enkele 

ruiten vernield zijn. Vlug even buiten kijken! In onze omgeving, zover wij kunnen 
kijken, is nog geen spoor van beschieting te zien. Slechts hier en daar is er een ruit 
kapot. Het blijft stil en wij lopen vlug naar de hoek van de straat. Wat wij daar zien is 

verschrikkelijk!  
De gehele huizenrij tegenover de garage van J. is deerlijk gehavend. Verscheidene 

huizen zijn kapot geschoten en veranderd in een ruïne. Het hoekhuis van H. de W. , 
op de Luikerweg, dat bij de beschieting van enkele dagen geleden al zoveel schade 
had, is nu nog erger vernield. Een boom ligt dwars over de Luikerweg.  

 
Heren Geestelijken snellen naar de getroffen woningen om eventuele getroffenen nog 

bijstand te kunnen verlenen. De gehele middag zijn zij verder in de weer om met 
gevaar voor eigen leven te behelpen, waar hun hulp nodig is. Wij durven niet verder 
te gaan, want het moest nog eens opnieuw beginnen en gaan dan ook maar vlug naar 

huis terug. Toch blijft het nog even rustig en hebben wij gelegenheid om nog een kop 
thee te drinken. Maar na ongeveer een uur barst de hel voor de tweede keer los! 

Ditmaal geen artillerievuur, maar een aanval van vliegtuigen met boordwapens. Hierbij 
worden verscheidene mensen getroffen, die ’s middags eten zijn gaan brengen aan 

hen, die aan de Stenen Brug gaan graven. 
 
Laag strijken de vliegtuigen over de huizen en een regen van mitrailleurkogels en 

projectielen wordt weer op ons losgelaten. Het is een hels lawaai! Vliegtuigen ronken, 
mitrailleurs ratelen, granaten ontploffen en glasscherven rinkelen! Het gehele huis 

dreunt onder zoveel herrie! Wanneer het stil wordt komen wij weer de kelder uit. Maar 
het is slechts voor even! Nauwelijks zijn wij eruit, of de vliegtuigen keren terug en het 
lawaai begint opnieuw! Zo wordt het zachtjesaan acht uur of half negen, als de 

vliegtuigen zich voorgoed verwijderen en wij met de schrik nog in de benen de kelder 
uitkomen. Al spoedig zien wij, dat er verschillende grote branden zijn uitgebroken. Het 

is intussen donker geworden, wat alles nog angstiger maakt. 
 
De bevrijdingsfakkel nadert: de Normandische dinosauriërs komen er mee 

aandaveren: 
 

Over de Luikerweg horen wij vrachtwagens en tanks in volle vaart komen aanrijden. 
Wij denken niet anders, of dat zijn de Duitsers, die op de vlucht zijn geslagen! Het 



170 

 

kan immers niet anders! En in ons hart hopen wij dat het ook werkelijk zo is. Dat de 

Engelsen nu toch maar komen! Ongeveer elf uur horen wij in de straat een paar 
mensen komen aanlopen, die in het midden van de straat op de deur van een huis 

beuken, iets schreeuwen en verder hollen in onze richting Zouden het moffen zijn? 
Wat zouden zij nu weer willen? Een komt er bij ons achterom. "De Tommies zijn er"! 

schreeuwt hij en is dan weer weg. Het is een buurjongen! Ook niet alle Nederlandse 
buurjongens, zijn gelegaliseerde aanhangers en verspreiders der waarheid, geheel de 
waarheid, en niets dan de waarheid. 

 
De Tommies zijn er! Wij zijn even stil! 

 
Heeft dan de bull terriër eindelijk zich in de roofhorde vastgebeten? De verwachting 
lijkt te stout. Maar als de buurjongen het nou zelf zegt! De verdrukking, de 

belemmeringen, de gevaren, ontberingen, dreigementen en onberekenbaarheden 
verzonken in vergetelheid, toen de spil van de Duitse vindmolen wankelde. De 

bevrijding had zulke hoge tantièmes geëist dat men begrijpelijk aarzelde in het geloof, 
al was de apostel ook een echte buurjongen. 
 

Wij kijken elkaar aan en dan begrijpend, dat de moffen weg zijn en dat er dus een 
einde is gekomen aan de vreselijke uren, die wij zondag beleefd hebben, lopen wij 

met een paar man naar de hoek van de straat, en jawel! Daar zijn de Tommies! Een 
groot aantal tanks en voertuigen staan op het Florapark en van de boterfabriek tot op 
de Markt, terwijl het nog steeds blijft aanrijden over de Luikerweg. Daar staat een 

Tommie! 
Wij gaan er heen en drukken hem de hand! Hij lacht en presenteert ons meteen een 

sigaret, die wij dankbaar aanvaarden. Als wij nog niet beseft hebben, dat wij vrij zijn, 
zal de geur van deze Virginia ons dat wel bijbrengen! 
 

Het café van Aarts staat nog in lichte laaie en de Engelsman vraagt of dat van 's 
morgens is. Wij vertellen hem dan zo goed mogelijk in het Engels, wat in het begin 

nog wat stotterend gaat, omdat wij dat niet gewend zijn, terwijl we waarachtig 
geneigd zijn, om er een Duits woord door te gooien, of schoon wij in de afgelopen 
jaren tegen géén mof ooit een woord Duits gesproken hebben, dat het van de 

vooravond is. "It is a pitty"! zegt hij schouderophalend. En inderdaad is het jammer! 
Maar op dat ogenblik weten wij nog evenmin als hij, hoe zwaar ons dorp geteisterd is! 

Wij hebben van de rest van het dorp nog niets gezien, al zien wij tussen de huizen 
door en over de daken heen, dat er op verschillende plaatsen branden zijn 

uitgebroken? Van een ooggetuige vernemen wij later, dat het café van Aarts niet in 
brand is geschoten, maar door de moffen in brand gestoken. In de vooravond zijn een 
vijftal Duitsers, die al flink dronken waren, het café, dat door de bewoners verlaten 

was, binnengegaan en na ongeveer een half uur kwamen zij er weer uit. Even later 
stond het café in brand! Het is kwart over elf, als wij de eerste Tommie begroeten en 

vernemen van hem, dat de eerste reeds om negen uur ons dorp zijn binnengerukt! De 
voertuigen en tanks, die wij over de Luikerweg hebben horen komen, zijn dus niet van 
de terugtrekkende Duitsers geweest, zoals wij dachten, maar van de Engelsen! 

Hadden wij dat geweten! De Duitse wacht op het telefoonkantoor, die door zijn 
kameraden blijkbaar in de steek is gelaten, is intussen krijgsgevangen gemaakt. 

 
De telefoon die ook deze zondag geopend was ten behoeve van de 
Luchtbeschermingsdienst, het Rode Kruis, enz. werd in Eindhoven bediend door 

mannelijke Duitse telefonisten. Ongeveer twee uur in de nacht komt een Engels 
officier op het kantoor en na even gesproken te hebben met onze dienstdoende 

telefoniste, vraagt deze hem of hij eens wil spreken met een Duitse telefonist, waar 
de officier gretig op ingaat. Nadat de verbinding met Eindhoven tot stand is gebracht 
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en de Duitse telefonist zich gemeld heeft, vraagt de officier in perfect Duits hoe de 

toestand in Eindhoven is. De telefonist maakt van de gelegenheid gebruik om te 
informeren naar de toestand in Valkenswaard en zegt tenslotte "Wir müssen 

Valkenswaard zu jeden Preise behalten", waarop de officier keurig antwoord : 
"Selbstverständig"!  

De arme jongen in Eindhoven weet niet dat Valkenswaard al vrij is en dat hij spreekt 
met een Duitssprekende Engels officier! 
Aan Engelse zijde is dit voorval blijkbaar ook interessant gevonden, want enkele 

dagen later kunnen wij van dit gebeuren een uitvoerig verslag lezen in de "Daily 
Herald".  

 
Wij gaan naar huis en met onze buren bespreken wij nog even de gebeurtenissen van 
deze zondag. Het fluiten der projectielen, het ontploffen der granaten, het ronken der 

vliegtuigen en het ratelen der mitrailleurs klinkt ons nog in de oren! Het is een hele 
opluchting, als het tot ons doordringt, dat dat alles voorbij is en dat er een einde is 

gekomen aan de vreselijke uren van deze zondag tussen vuur en ijzer. Hiermede 
hebben wok onze vrijheid moeten kopen! 
Het vrije initiatief werd meteen gebonden dienst. La garde se rend, mais ne meurt 

pas. Het was voor de geallieerden een welkom rendement.  
De grote weg was zowat te vinden, maar in de binnenlanden werd het vaak een echte 

pan, waar zijwaartse fronten soms bedenkelijk plooiden.  
 
Om acht uur komen alle strijders van P.A.N. en O.D. op de speelplaats van de school 

aan de Dommelseweg bijeen. De opperwachtmeester der marechaussee spreekt hen 
toe en wijst erop dat het saboteren, wat de laatste jaren het parool is geweest, heeft 

afgedaan! Nu wordt ons een nieuw parool gegeven: aanpakken! Zware diensten zullen 
ons in de komende dagen worden opgedragen! Patrouille- en bewakingsdiensten 
zullen onze voornaamste werkzaamheden worden en verder zullen wij de Engelsen 

alle mogelijke hulp en assistentie verlenen, waar die gevraagd wordt. Bijzonder 
krachtig zal worden opgetreden tegen de ongure elementen, die zich schuldig maken 

aan diefstal van de eigendommen der getroffenen.  
Het is jammer, dat ook Valkenswaard van deze elementen onder zijn bevolking telt, 
die zich niet schamen om het weinige, dat de getroffenen bij hun terugkeer nog 

zouden kunnen redden, te stelen.  
 

Het gehele kamp van de arbeidsdienst met al de daar aanwezige bezittingen, de 
rustkamer met inventaris incluis, wordt ter beschikking gesteld van de strijdkrachten. 

De overalls op de rustkamer aanwezig, worden uitgereikt aan de leden van de O.D. 
terwijl in het kamp geëvacueerden en getroffenen zullen worden ondergebracht. 
Aan de leden van de P.A.N. wordt de hun voorgeschreven uniform uitgereikt een 

blauwe overall met witte armband, waarop "P.A.N.-Oranje".  
Aan het slot van deze bijeenkomst nemen de binnenlandse strijders de houding aan 

en met een driewerf hoera op H.M. de Koningin, beginnen zij aan de taak, die op hen 
wacht!  
 

De Duitse pan wordt door de Nederlandse P.A.N. panklaar gemaakt. 
 

In de namiddag beginnen de leden van de P.A.N. met het arresteren van N.S.B.-ers. 
Een grote menigte heeft zich bij het gemeentehuis verzameld en telkens wanneer er 
een N.S.B.er wordt opgebracht, stijgt er een luid gejoel uit de menigte op en een 

hoeraatje voor de P.A.N. leden. Voorlopig worden de gearresteerden ondergebracht in 
de ruimte onder de kiosk, waar zich ook een twintigtal krijgsgevangenen bevindt.  
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Als administrateur van de P.A.N. was ik in de gelegenheid om daar eens een kijkje te 

gaan nemen. Daar zitten zij dan: de moffen met hun handlangers! De moffen, die 
daags tevoren nog zo’n grote mond hadden en onze mannen en jongens aan het 

graven wilden zetten! 
 

Hun handlangers, waarvoor wij ons ondergrondse werk steeds in acht moesten 
nemen! Daar zitten zij dan: moffengespuis, dat vier en een half jaar geleden, als een 
dief in de nacht ons land kwam binnenvallen! Daar zitten ze dan: onze landverraders, 

waar wij al die jaren onder door hebben gemoeten! De ergste zijn ‘m gesmeerd, maar 
die krijgen we ook nog wel! Maar van hen die daar zitten, heeft er geen één nu iets te 

missen! Op het gemeentehuis is vandaag onder hoogspanning gewerkt. Alle 
getroffenen moet zo goed en zo vlug mogelijk onderdak verschaft worden. Allereerst 
worden daartoe de woningen genomen van de N.S.B.-ers, die er sinds enige dagen 

met hun gezin vandoor zijn. Doch dit aantal is natuurlijk niet voldoende om alle 
getroffenen een woning te kunnen aanwijzen. De overigen zullen dan ook tevreden 

moeten zijn met enkele kamers, die hen aangewezen worden in woningen, waar 
gelegenheid is om enkele personen onder te brengen. Tegen de middag bestaat er bij 
de Stenen Brug gevaar voor instorting. Vrijwilligers worden gevraagd om met een 

schop naar de Stenen Brug te gaan om te komen helpen teneinde instorting te 
voorkomen. L'histoire se répète! Velen gaan spontaan en demonstratief, omdat het nu 

niet voor de moffen is, maar voor de Tommies! Omdat het nu geen gedwongen werk 
voor de vijand is, maar voor onze bevrijders! In toch zijn er weer, die zich daags 
tevoren voor de Duitsers! wel gingen melden en die nu niet gaan, omdat zij het te 

gevaarlijk vinden! Je moet het maar kunnen volgen! 
 

De P.A.N. was toch geen asiel voor volmaaktelingen. 
 
P.A.N. Oranje.  

In de vorige hoofdstukken heb ik terloops reeds de Partizanen Actie Nederland ter 
sprake gebracht. In dit hoofdstuk wil ik wat dieper op het werk van deze organisatie 

ingaan, temeer omdat niet iedereen dit instituut de sympathie kon toedragen die het 
toch ten volle verdiend! Niets op deze wereld is volmaakt. Dat was ook de P.A.N. niet!! 
Nu zijn er een massa mensen, die de P.A.N. kleineerden en het werk van de P.A.N. 

gingen afkammen, omdat er personen bij waren, die er niet in thuis hoorden, omdat 
er leden bij waren, die met een geweer op wacht stonden, terwijl zij nooit behoorlijk 

hadden leren schieten, omdat er N.S.B.-ers werden opgehaald, terwijl anderen, die 
nog veel erger waren, niet werden opgehaald enz. 

Nu weten wij maar al te goed, dat Valkenswaard in het trekken van zijn conclusies 
bijzonder vlug is en in zijn praten erg meedogenloos! Daar kunnen we nog andere 
staaltjes van vertellen !  

 
De Partizanen Actie Nederland had opdrachten en instructies nog voor de Engelsen 

één voet op Nederlandse boden hadden gezet 
 
Toen kwam er het ogenblik waarop Valkenswaard bevrijd was en waarop de partizanen 

hun jarenlange ondergrondse werk bovengronds moesten voortzetten. Maar hoe 
kwam dat ogenblik der bevrijding? Voorafgegaan door een vreselijke zondag en geheel 

anders dan iemand van ons ooit had kunnen denken! 
In de loop van de nacht hadden de Engelsen hier grote colonnes tanks en voertuigen 
samengebracht en op maandagmorgen moest onmiddellijk worden overgegaan tot het 

verlenen van alle mogelijke hulp.  
Vooreerst moesten wachten worden uitgezet bij de krijgsgevangenen. Dat daar 

misschien eens iemand heeft bijgestaan die nu niet direct met alle geheimen van een 
geweer of karabijn op de hoogte was, is mogelijk.   
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Maar zij waren voldoende op de gevolgen van een nonchalant omgaan met het wapen 

gewezen, terwijl zij bovendien in de loop van de dag vervangen werden door mensen, 
die wel met die geheimen volledig op de hoogte waren, terwijl de anderen toen bijna 

een week lang onderricht is gegeven in het hanteren van verschillende vuurwapenen 
door een ter zake deskundige.  

 
Dat zich onder de P.A.N. leden, personen bevonden die door hun gedragingen in de 
laatste vier jaar in de P.A.N. niet op hun plaats waren, mag ook geen verwondering 

wekken, als men weet dat men veel personen tekort kwam en iedereen die zich kwam 
aanmelden, graag aan de gang zette.  

 
De kern van de P.A.N. had ruim vier jaar ondergronds gewerkt, daarbij wel wetend, 
dat zij hun vrijheid en hun leven op het spel zetten. Denk b.v. aan het plaatsen van 

onderduikers, het verzorgen van hun distributiebescheiden, de uitkeringen aan hun 
gezinnen, om nog maar niet te spreken van hen, die nog verder gingen en overvallen 

pleegden op distributiekantoren, postkantoren en arbeidsbureaus, om aan de nodige 
middelen en bescheiden te komen om het ondergrondse werk tot de laatste dag te 
kunnen voortzetten. 

 
Als het niet goedschiks ging, dan maar kwaadschiks, maar het werk moest kost wat 

kost worden voortgezet! 
 
In piëteit willen wij dan ook onze medestrijders hier herdenken, die op het 

ondergrondse front gesneuveld zijn en die hun leven gaven voor onze vrijheid.  
Voor hun nabestaanden kan het tot troost strekken dat deze levens niet voor niets! 

geofferd zijn! Lang niet iedereen heeft zich dan ook voor dit ondergrondse werk 
durven inzetten, terwijl vele goede vaderlanders wel bereid waren om onmiddellijk na 
de bevrijding zich beschikbaar te stellen om hun diensten te verlenen, daar waar die 

nodig waren. Op de Staf en de administratie van de P.A.N. is de eerste dagen onder 
hoogspanning gewerkt om de zaak op poten te krijgen. En toen het eenmaal zover 

was, en er gelegenheid was om eens te bekijken, wat voor vlees wij er eigenlijk in de 
kuip hadden bijgekregen, heeft de Staf ook geen ogenblik geaarzeld om grote 
schoonmaak te houden onder de leden, en alles, wat niet in de P.A.N. thuishoorde, te 

ontslaan onder dankzegging voor de diensten aan het Vaderland en de P.A.N. 
bewezen!  

 
En nu de arrestatie van de N.S.B.-ers. Zoals ik reeds eerder heb geschreven werd 

reeds op maandag, de dag dus na onze bevrijding, door de P.A.N.-leden overgegaan 
tot het arresteren van de N.S.B.-ers. Enkelen werden weer spoedig losgelaten, terwijl 
enkele dagen later door de opperwachtmeester van de Marechaussee ook de overigen 

op vrije voeten werden gesteld.  
 

Natuurlijk verwekte dit ieders verwondering en zelfs veler verontwaardiging. De opper 
werd kort daarop door de Engelsen meegenomen, zodat niemand precies wist, 
waarom de opper tot dit besluit gekomen was. De waarnemend Burgemeester, gaf 

hierop bevel om de negen politieke gevangenen, die het laatst ontslagen waren, 
weder in arrest te stellen. Twee dagen later was de opper terug en vernamen wij van 

hem, waarom hij dit besluit genomen had. De politie had de eerste dagen de handen 
vol om op de eerste plaats de rust en de orde te handhaven. Voor de geweldige 
troepenmacht, die hier door kwam, moesten de wegen worden vrijgehouden, 

waarvoor de politie werd geassisteerd door de leden van de O.D. Tijd om zich met de 
politieke gevangenen te bemoeien had de politie in het geheel niet en bij afwezigheid 

van de burgemeester kwam alle verantwoordelijkheid voor de handhaving van rust en 
orde neer op de opperwachtmeester der marechaussee. Dus ook voor deze 
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gevangenen zou hij straks aansprakelijk gesteld worden. Bovendien was de ruimte 

onder de kiosk voor huisvesting en legering der gevangenen absoluut onvoldoende. 
Gevaar voor het uitbreken van besmettelijke ziekten was niet uitgesloten. Dit alles 

speelde de doorknede politieman, als de opper is, door het hoofd. Door alle drukte 
heen had hij dat in een ogenblik bekeken en vandaar dat hij de knoop heeft 

doorgehakt en alle gevangenen voorlopig op vrije voeten stelde. Toen enkele dagen 
later een en ander op poten stond en er tijd kwam om nu eens aandacht te gaan 
besteden aan de N.S.B.-ers bleef de politie hiervoor aansprakelijk en werden de 

arrestaties dan ook uitgevoerd door de politie met medewerking van de P.A.N. Dat er 
dus misschien nog rondlopen, die nog erger zijn, dan degenen, die gearresteerd 

werden, is een zaak, die de politie aangaat en niet de P.A.N.  
 
Dat praatziek Valkenswaard, dat nu eenmaal als "kletsgat" tot ver in de omtrek een 

minder gunstige reputatie geniet, deze feiten nu weer ging uitbuiten en alle mogelijke 
praatjes ging rondstrooien, wekt bij ons geen verwondering! Ook hier stonden de 

beste stuurlui weer aan wal. En als Valkenswaard dan geen waardering kan hebben 
voor de mannen van de P.A.N., die ten tijde van de bezetting alle gevaren getrotseerd 
hebben, die aan hun ondergrondse werk verbonden waren, laat het dan tenminste 

respect hebben voor de mannen, die hun leven hebben ingezet bij het opruimen van 
de laatste moffenresten in onze bossen en heide! Zij toch hebben een belangrijk 

aandeel gehad in het feit, dat de berusten leggen en niet bang behoefde te zijn, 
dat nog een groepje Duitsers 's nachts tot in ons dorp kon doordringen, zoals elders 
gebeurd is! Vanaf de dag na onze bevrijding was er, althans op de grond geen gevaar 

voor moffen meer te vrezen! 
 

 
IN MEMORIAM. 
 

van Nuenen W.  
geb. 15-11-1908 te Valkenswaard.  

overl. te Wattensted 20-12-44. 
 
Het levenwekkend manifest kostte den dood aan zijn vervaardiger. 

 
Reeds lang was hij vertrouwd geraakt, met het illegale werk. Vele avonden had hij in 

de drukkerij van zijn baas doorgebracht, om blaadjes en brochures te vervaardigen, 
wier sterkende inhoud zovelen opbeurden. Nooit was dit werk hem te veel. Wat vond 

hij het vervelend als door stagnatie in het zetsel, zijn illegale werkzaamheden werden 
bemoeilijkt of vertraagd. Dan raakte hij door zijn overigens onverstoorbaar humeur 
heen en rustte niet, voordat het illegale bedrijf weer normale voortgang kon vinden. 

Hij had de laatste hand gelegd aan een rondschrijven voor de jongeren van 
Nederland, het is in dit boek achteraan opgenomen. De gedrukte zending had Utrecht 

al bereikt, doch werd daar onderschept door de S.D. Om onverklaarbare redenen werd 
een inval gedaan bij onze drukker hij zelf kon nog vluchten. Onze vriend en 
medewerker werd echter bij thuiskomst door de "heren" opgewacht en gearresteerd. 

De drukkerij werd geplunderd en verzegeld. Hoewel sterk van geest heeft hij de 
ellenden en ontberingen niet kunnen doorstaan en zijn leven gegeven voor het hoge 

doel van het verzet, de bevrijding en de wederopbouw. 
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Wie onze jongens er op uit heeft zien trekken, heeft kunnen zien, hoe zij er op belust 

waren om de laatste resten van het morrentuig dat ons ruim vier jaar gekrenkt en 
onderdrukt heeft, uit de weg te ruimen! Bij één van deze tochten heeft nog een 

medestrijder van de P.A.N. uit Eindhoven in Valkenswaard zijn leven gelaten, terwijl 
en van onze eigen mensen gewond werd.  

Wie onze jongens er op uit heeft zien trekken, zal toch moeten toegeven, dat men van 
onze Nederlandse weermacht indertijd kon zeggen, wat men wou, maar laat het onze 
jongens nog maar eens overdoen!  

Wat Valkenswaard op die bewuste zondag van 17 september slechts enkele uren heeft 
moeten doormaken, daar hebben de meeste van onze mensen in de meidagen 1940 

vier volle dagen in gezeten!  
Begrijpt U nu wat het voor onze jongens zeggen wilde, toen zij bij hun terugkeer in 
1940 moesten horen, dat zij het lelijk hadden laten zitten? Dat het Nederlandse leger 

zo hard kon lopen, omdat er velen waren, die er de eerste dag reeds waren 
uitgetrokken?  

Laat dan de P.A.N. de eerste dagen misschien niet aan ieders verwachting beantwoord 
hebben, dit hebben wij toch vast kunnen stellen, dat alleen reeds bij het 
ondergrondse werk veel en gevaarlijk werk door deze mensen is opgeknapt. De 

samenwerking klopte.  
 

Het algemene Valkenswaardse rapport besluit niet nieuwlichterig: 
 
Zoek dus eerst de vrede voor u zelf en draagt die uit naar iedereen, die van goede wil 

is! En laten we dan de handen ineen slaan om samen onze krachten en talenten in 
dienst te stellen van het grote werk, dat op ons wacht!  

Laat Valkenswaard tonen, dat het dit begrepen heeft en daarmee de het bewijs geven, 
dat het waard is als eerste plaats in Brabant bevrijd te zijn. Dat het mee wil werken 
aan de opbouw van een gezonde maatschappij, waarin de wantoestanden van vóór 

1940 niet kunnen terugkeren! Of zullen wij in de toekomst ons ondergrondse werk 
moeten voortzetten? Welnu, dan voorwaarts, met God, voor Koningin en Vaderland! 

 
Woorden met voorbeelden: 
Valkenswaard erkende en vierde de weldaad der bevrijding met een dankhymne: 

Aria op één snaar, de Goddelijke bourdon der Naastenliefde. 
 

Na het bombardement werd door Eindhoven een beroep gedaan op het rayon  
Valkenswaard om zoveel in zijn vermogen lag, te helpen. Valkenswaard heeft 

geholpen: 100.000 kg. aardappelen, 100.000 kg. rogge (meel), 1.000 kg rode of witte 
kool en ongeveer 500 eieren konden naar Eindhoven gezonden worden ter aanvulling 
van de rantsoenen, die daar ver beneden het normale waren.  

In Eindhoven kreeg men bijvoorbeeld slechts 100 gram brood en overwegende, dat 
Valkenswaard op de normale rantsoenen was blijven staan, kon al het overige wat 

anders aan dit rayon verstrekt had kunnen worden, naar Eindhoven worden gezonden.  
Bemin Uw naasten gelijk U zelve! 
 

Wie geeft wat hij heeft, is waard, wat hij heeft. 
 

De schrijver eindigde: Nederland herrijst! 
 
Het was ook 5 oktober 1944. 
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Son 

 
Volgens de Duitsers: een broeinest van verzet.  

 
Algemene indrukken die mij zijn bijgebleven uit de tijd van de P.A.N.  

 
Het begin was, dat een bekende uit Eindhoven mij kwam bezoeken en vroeg of het 
mogelijk was om hier partizanen te vinden en dan een eigen groep te formeren.  

Het ging er om, enkele geschikte mensen om hieraan leiding te geven en dan verder 
uit te breiden. Ik had hiertegen geen bezwaren en vroeg of er wapens beschikbaar 

waren, waarop ontkennend werd geantwoord, waarom ik toen niet verder ben gegaan 
dan enkele vertrouwde mensen uit te nodigen om een kleine groep te vormen, welke 
als het nodig was, de leiding op zich te nemen en als de tijd er zou zijn de troep 

verder uit te breiden.  Dit uitbreiden had echter geen zin zolang er geen wapens 
waren. Men maakte het gevaar voor ontdekking er maar groter mede.  

 
Het eerst kwam de vraag of het mogelijk zou zijn voor 30 m³ hout te zorgen, voor een 
eventuele noodbrug over het Wilhelminakanaal. Hiervoor werd gezorgd, maar 

natuurlijk tegen zwarte prijzen, want bonnen werden hierdoor vanzelfsprekend niet 
gegeven. Toen kwam de vraag naar ruimte voor het opslaan, daar het aan de 

zuidzijde van het kanaal moest komen. Hiervoor werd een geschikte ruimte verkregen 
in een garage. Toen kwam echter het ongeluk dat de eigenaar dezer garage door 
gezocht werd als gijzelaar en dientengevolge werd de garage door de 

Sicherheitsdienst verzegeld.  
 

Goede raad was duur.  
Bleef het hout daar zonder meer dan werd dit natuurlijk ook in beslag genomen. Ook 
van mij was een broer moeten gaan vluchten, omdat hij eveneens gezocht werd als 

gijzelaar en wij waren het er nog niet over eens of het niet op een abuis berustte of ze 
hem moesten hebben of mij.   

 
Ik wendde mij daarom tot de Gemeentesecretaris welke met mij in de illegaliteit was 
(later overleden in concentratiekamp Mauthausen). Wij besloten toen Weber van de 

Sicherheitsdienst te bellen en hem te vragen of wij enig hout uit de garage konden 
halen.  

 
Het trof, dat wij juist het Hoofdbureau van de Recherche aan het verbouwen waren, 

dus konden zeggen dat wij het hiervoor nodig hadden. Van wie dit hout was.  
De Secretaris belde op en Weber vroeg van wie dit hout was. Toen hij de naam hoorde 
vroeg hij direct: "Is die kerel identiek met degene die ik zoek?", waarop natuurlijk 

ontkennend werd geantwoord. Weber kwam naar Son en had geen slechte zin, alleen 
vertelde hij mij dat hij Son zou klaarmaken, want het was een broeinest van verzet.  

Ik antwoordde hierop , dat als er iets gebeurde, dit toch niet door de Sonse mensen 
zou gebeuren, waarop hij zei dat ik er dan toch ver naast was. Ik vroeg hem of ik het 
andere hout niet mocht laten liggen tot ik het nodig had, waarop hij vroeg hoe dikwijls 

ik er in zou moeten. Ik vroeg of het eens in de maand zou gaan. Dit vond hij goed.  
Toen wij er een paar planken uit hadden zeiden wij dat wij voorlopig wel vooruit 

konden waarna hij de zaak weder verzegelde.  
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Tekening schaal 1:2500 (1 cm is 25 meter) met zwaar • geschut (88 mm FLAK) en zware  

mitrailleurs.  
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Een tijdje nadien toen het op een avond nogal waaide heb ik de zegels der 

Sicherheitsdienst er af gehaald. Ik denk, die komen nog wel van pas. ’s Morgens naar 
het Gemeentehuis, waar ik Weber liet opbellen, dat door de storm en regen de zegels 

eraf waren gegaan, waarbij hij ons ook nog bedankte voor de waarschuwing. 
 

De bekende sadist was er niet ver naast, maar greep er ver naast, de Sonsen hielden 
van fair play en boden menige kans. Verder werden door ons groepje steeds de 
mensen warm gehouden voor verzet tegen de bezetters.  

 
Toen in augustus 1944 de Duitsers aan het terugtrekken waren en aan het 

Wilhelminakanaal een verdedigingslinie aanlegden begon er meer activiteit te komen, 
toen wij begonnen met mannen uit te zoeken welke geschikt zouden zijn om mede te 
helpen. Dit gebeurde alleen op papier daar het verder nog geen zin had omdat het 

verzoek om wapens nog niet kon worden ingewilligd.  
 

Het gevormde groepje hield zich voornamelijk bezig met bespioneren der 
werkzaamheden der Duitsers, wat niet zo gemakkelijk was daar deze het liefst des 
avonds, als er niemand op straat mocht, hun werkzaamheden welke soms overdag 

gedaan waren, weer wijzigden, zodat wij ook des avonds op stap moesten wat mij 
bijna eenmaal het leven kostte. Toen ik van een verkenning terugkwam (welke nodig 

was voor de tekening die ik aan het maken was van de versterkingen) bij het 
terugkeren plotseling vlak bij huis voor drie Duitsers stond, die achter een café 
uitkwamen.  

Weglopen was onmogelijk want het was meteen "Handen op" en daarna "Ha, een 
spion", waarna de kleinste der drie zijn revolver trok en mij achter in de rug duwde, 

waarna de anderen mijn zakken begonnen na te zoeken waar natuurlijk niets in was. 
Het ergste, of misschien wel mijn geluk, was dat de kerels dronken waren. Toen zij 
vroegen wat ik op straat deed, antwoorde ik dat had opgebeld over een noodslachting 

voor een koe, die verongelukt was. Na mij nog even te hebben uitgescholden en 
gedreigd dat ze me zouden doodschieten ben ik aangewandeld, wat ze toelieten. 

Misschien durfden zij mij niet om te brengen, omdat ze dronken waren.  
Toen ik bij mij om de hoek van het huis wilde gaan, gooiden ze me met een lege 
cognacfles maar raakten me niet. Ik was blij dat ik de hoek om was van het huis want 

een muur er tussen is toch veiliger daar een revolverloop in de rug maar een raar 
gevoel is. Intussen was onze straat afgezet.  

 
Een post op de brug, zodat niemand naar Son mocht en een post een kilometer op 

Eindhoven aan, zodat er niemand naar Eindhoven kon. Wel mochten wij des morgens 
, ’s middags en ’s avonds melk halen bij de boeren, maar we moesten op de weg 
blijven. Van deze gelegenheid maakten wij gebruik om de berichten en ook de 

tekening, welke ik gemaakt had van de verdedigingslinie naar de post in Eindhoven te 
brengen. Met een melkkan gewapend ging ik dan des middags door de post, die ik 

vergunning vroeg om melk te halen, waarop hij antwoordde: "Binnen 15 minuten 
terug".  
Gauw naar een boer op Bokt waar ik een fiets kreeg met volbanden en dan naar 

Eindhoven om ’s avonds als er weer melk gehaald mocht worden met de andere 
mensen terug te keren, wat hen nooit is opgevallen. Toen kwam het bericht dat wij bij 

de eerste aanzegging moesten evacueren. Wij er als de kippen bij om de mensen voor 
te houden niet te gaan. Wij dachten eerst dat het zou lukken. Als men ze hoorde zou 
niemand gaan, maar daar verschijnt een handwagen en iemand begint wat op te 

laden, hem gevraagd om toch zeker niet te gaan kwam het antwoord: " ik breng maar 
wat goede spullen weg". Nog geen 2 uur later was de hele buurt aan het evacueren 

zonder dat ze het moesten, er was geen houden aan.  
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Zij sleepten de Loevesteinse kans er maar met de haren bij. 

 
Het evacueren werd door de moffen toegestaan, doch alleen over de wegen. Toen er 

enkele mensen zagen dat wij met nog een paar collega’s inderdaad niet weggingen, 
bleven er nog een enkele meer.  

De avonds van de 15e september kwam er een boodschap dat iemand een paar joden 
in huis had en zelf wilde evacueren. De Joodse vrouw was ziek, ze had een beslag 
gehad. Wat moeten we nu beginnen. Ik gaf hem de raad naar de Zusters te gaan en 

daar te vragen of hij ze daar mocht brengen. "Zeg, dat ze haar desnoods een kap 
opzetten". Hij er op af. Het resultaat was dat hij ze er mocht brengen na eerst hierin 

nog de Pastoor te hebben moeten kennen. Toen kwam de moeilijkheid van het 
overbrengen. Er waren natuurlijk geen liefhebbers voor want zij moest door de Duitse 
post gebracht worden. Ik besloot het zelf maar te doen. Ik haalde wat planken uit de 

garage door een raampje aan de achterkant, want de voordeur had ik geblokkeerd. 
De Duitse zegel der Sicherheitsdienst , welke ik er vroeger had afgehaald, was ons 

goed van pas gekomen, daar ik met een R.K. priester er ingebroken had en de goede 
autobanden van de auto’s gehaald en naar veiliger oorden gebracht, waarna de deur 
werd dichtgemaakt en door mezelf verzegeld waardoor geen enkele Duitse soldaat in 

de garage kwam en ikzelf ook niet meer door de voordeur kon.  
Van deze planken timmerde ik een grote kist waarin de zieke vrouw tussen dekens en 

kussens geplaatst werd; daarna de kist dichtgespijkerd, op een handwagen geplaatst 
en de tocht kon beginnen. Enkele benauwde ogenblikken. De Duitse post hield mij aan 
en vroeg waar ik naar toe moest en wat ik in de kist had. Ik antwoordde dat ik moest 

evacueren en naar mijn ouders ging. De kist bevatte boeken en breekwerk. De 
doortocht werd verleend maar ik moest binnen 10 minuten tergzijn. Wat was ik blij 

dat ik er door mocht, het was een pak van mijn hart. Maar op tijd terug kon niet want 
eer de vrouw uit de kist en naar boven gebracht was, was er wel drie kwartier 
verstreken, zodat toen ik bij de post terug kwam, deze tegen mij begon te schelden 

en mijn persoonsbewijs vroeg. Toen ik hem dit liet zien nam hij mij het af en stak het 
in zijn zak waarna hij zei dat ik moest gaan werken aan de "Deckungslöcher" wat ik 

niet deed maar naar huis ging.  
Maar jawel, ’s middags kwamen 2 moffen mij uit het huis halen en namen mij mee 
naar het terrein waar al veel mensen aan het werk waren. Allen echter mensen, die 

onder bedreiging uit huis waren gehaald. Goddank was er niemand vrijwillig gekomen 
wat voor het Sonse volk pleitte.  

 
Bedrogen bedrieger. 

 
Ik kreeg een schop en na een paar steken gedaan te hebben vroeg ik om een 
kruiwagen te mogen halen bij een boer wat werd toegestaan. Maar ik bleef bij de boer 

en kwam niet meer terug voor 6 uur toen ik zag dat de mensen naar huis mochten 
gaan. Er werd mij niets gevraagd of gezegd. Alleen werd mij medegedeeld dat wij de 

volgende morgen om 8 uur weer terug moesten zijn.   
 
Maar ’s morgens om 7 uur had ik al 2 moffen in huis, die mij kwamen halen en onder 

eten of drinken mij naar de brug brachten waar al en paar slachtoffers meer aanwezig 
waren. Toen er een groepje bij elkaar gebracht was , want vrijwillig was er weer 

niemand gekomen, werden wij nar het terrein gebracht, waar de groep steeds 
aangroeide van mensen, die onder bedreiging uit de huizen waren gehaald. Ik maakte 
een der bestaande "Löcher" een beetje dieper en breder zodat ik er helemaal in kon 

gaan zitten zonder dat iemand mij zag.  
Bovendien bleek het een goede schuilplaats te zijn want daar kwamen zwermen 

jagers en typhoons , welke de bossen kwamen bombarderen en de Duitse tanks 
beschieten. Het ging er geweldig aan toe.  
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Door de bombardementen werden in de bossen vluchtelingen getroffen die zich 

verscholen hadden om te ontkomen aan de mensenjacht der moffen. Om 1 uur mocht 
ik gaan eten. Ik zeg, nu krijgen ze me niet meer en ging direct in mijn geheime 

schuilplaats waar ook nog twee joden verborgen waren. Er kwam echter niemand en 
jawel om ongeveer drie uur zijn daar een massa vliegtuigen in de lucht en zien wij 

parachutisten er uit springen. De strijd ging voorgoed beginnen. Ik deed direct vrouw 
en kinderen met de Joden in de kelder en ging terug naar boven. Dit kwam geheel 
onverwachts en nu zat ik ook nog aan de verkeerde kant van het Wilhelminakanaal.  

 
Ze waren in Son niet very, maar most very cool. 

 
De troep had geen wapens behalve ik, die een pistool had. Gelukkig waren er aan de 
andere zijde van het Kanaal wel enkele jongens, doch ook allen zonder wapens en het 

waren er ook nog maar weinig want onze groep was nog niet uitgebreid.  
Deze jongens waren echter direct actief en hielpen de Amerikanen aan de nodige 

inlichtingen en moesten helpen met gewonden. Hierdoor kregen we meteen de 
vuurdoop want de moffen schoten geweldig wat vele Amerikanen het leven kostte. 
Gelukkig kreeg geen onzer jongens enig letsel. Er kwamen er zich nog enige melden. 

Intussen, dat ik boven zat te wachten. De Duitsers liepen op en neer, eerst in 
wanorden, maar geleidelijk kwam er vaste regel.  

 
De draad voor de brug te laten springen was direct verlegd naar de zuidzijde van het 
kanaal. Alles ging in verdediging. Langzaam aan zag men ze terugtrekken, maar 

steeds vuurden zij in de richting van het dorp, doch voortdurend gingen ze terug. Een 
handgranaat kwam bij mij op de binnenplaats terecht waardoor een Duitse soldaat 

werd gewond maar snel door zijn makkers weggedragen. Omstreeks vijf uur waren de 
Amerikanen al over het kanaal en zeer vlug bij mijn huis waar ik toen tevoorschijn 
kwam. Meteen ging er een geweer op maar de drager liet het ook weer zakken toen 

hij zag dat het in orde was. Een buurman moest het echter, omdat hij achter het 
gordijn stond, met de dood bekopen. Men dacht natuurlijk dat het een Duitser was. 

Gauw was ook A.V bij de hand, die vloeiend Engels spreekt. Er werd toen op het hout 
gewezen, waarna begonnen werd met het leggen van zware balken over de 
brokstukken van de vernielde brug. Inmiddels gingen twee collega’s, welke ieder een 

karabijn kregen, mede op weg naar Eindhoven. Wij gingen door met behulpzaam zijn 
bij het bouwen van de noodbrug en het maken van grote vlotten voor het 

overbrengen der jeeps en gewonden. Dit ging de hele nacht door. Na een paar uur 
geslapen te hebben trokken wij naar de ander zijde van het kanaal waar verschillende 

jongens waren die zich kwamen melden. Geweren en munitie hadden we voldoende 
van gevangengenomen Duitsers. Dat het met het kiezen van een geweer niet zo nauw 
genomen werd bleek later, toen een van de jongens, die munitie mee naar de voorste 

linies bracht (de Amerikanen moesten even terugtrekken) en ook gebruik van  
zijn geweer wou maken bleek, dat hij een Belgisch geweer had met Duitse patronen, 

die natuurlijk niet pasten. Wat was hij vlug in het dorp terug om een ander geweer, 
maar nu zocht hij er een beter uit. Deze groep heeft ontzettend gewerkt. Onder het 
vuur der Duitsers bracht zij munitie en voedselpakketten naar de voorste linies 

hetgeen niet alleen gevaarlijk maar ook zwaar werk was.  
 

Son ligt in Nederland 
 
Het was jammer dat er zoveel voedselpakketten, welke per parachute voor de 

Amerikanen werden neergelaten, door de burgers werden meegenomen en het zag er 
naar uit dat onze bevrijders honger zouden moeten lijden. Wij hebben tenminste 

menig brood voor hen aangesneden, daar zij anders niet te eten hadden. Ook de 
groep "Verzamelen parachutes" had het druk daar mij door de Amerikaanse 
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Commandant verzocht was deze op te halen.  

Vele mensen maakten er echter ook jacht op en ik weet, dat de textielpositie lang niet 
best was geweest zodat het niet te verwonderen viel. Maar dienst was dienst en al viel 

het soms hard, wij moesten bij de mensen de parachutes weer in beslag nemen. 
Om hun aan het verstand te brengen dat ze de parachutes niet mochten meenemen, 

viel niet altijd mee, daar de soldaten ze zelf weggaven; maar deze gaven er niet om. 
De Commandant dacht er echter anders over daar de parachutes nog vaker gebruikt 
zouden moeten worden.  

 
Die de hitte droegen van de dag en van de nacht. 

 
De mensen kwamen in feeststemming en de vlaggen kwamen uit. Doch twee 
Hollandse officieren die mede geland waren, zeiden dat de mensen de vlaggen binnen 

moesten halen, want we waren er nog niet. Maar de mensen namen het niet aan, wat 
kon hun nog gebeuren? De Amerikanen waren er. Intussen was onze groep al 

uitgebreid tot 44 man. Wij hadden maar aangenomen en niet altijd even nauw 
gekeken. We kwamen toch al mensen tekort en er was altijd wel iets waarvoor ze 
geschikt waren.  

Doch de Duitsers kwamen er de beste voor ons uitzoeken toen iemand dinsdag, de 
19e september van de P.A.N. te Nuenen, kwam melden dat er tanks vanaf Helmond 

kwamen. Ik gaf dit door aan de Hollandse officieren en toen de Duitsers ’s avonds in 
de aanval kwamen was de groep zo teruggebracht op 18. Het was een goede selectie, 
alleen de besten bleven over. Gelukkig dat het Engelse leger was gearriveerd, anders 

had het er voor ons donker uitgezien.  
 

De moffen zaten met een tank nog geen 50 meter van de brug en schoten een 
vrachtwagen in brand, doch de tank was spoedig afgewerkt. Van alle zijden kwamen 
de moffen opzetten en tevens bombardeerden ze Eindhoven.  

Het was de bedoeling een doorbrak te forceren. Verschillende huizen en boerderijen 
werden in brand geschoten. In het zevende huis vanaf de brug stak een Duitser een 

Amerikaan aan de bajonet en wist zelf te ontkomen. Aan alle zijden werd gevuurd. 
Langzaam werd echter het vuren minder en om middernacht was het weer rustig tot 
de andere dag half tien toen van de richting Nederwetten de aanval opnieuw begon  

hoofdzakelijk met tanks en mitrailleurs. Ook deze aanval werd echter afgeslagen. De 
Duitsers trokken terug omdat ze bang waren te worden ingesloten. Toen kwam het 

bevel om alle vreemdelingen die in Son waren in bewaring te stellen daar men bang 
was dat er spionnen waren.  

Dat viel niet mee, want er waren veel mensen uit omliggende plaatsen naar de 
Amerikanen komen kijken en konden met de aanval niet meer terug. Die dus geen 
kennissen had of iemand kon opgeven die hem kenden, moest worden opgesloten in 

de school. Gelukkig toonden vele begrip voor de toestand en schikten zich direct. 
Anderen daarentegen verzetten zich maar het hielp hen niets want het moest. Het viel 

echter niet mee om deze mensen te legeren. Dekens hadden wij niet en wij hadden 
maar een groot lokaal, want in de andere lagen militairen.   
Wij hadden wat stro op de grond uitgespreid en daarin moesten allen slapen, alles bij 

elkaar. Vrouwen en kinderen aan één kant en mannen aan de andere zijde.  
Het was stampvol. De eerste nacht was het nogal rustig. Ze werden bewaakt door 

twee P.A.N.-mensen, die stonden van 8 uur ’s avonds tot de volgende morgen 8 uur 
zonder aflossing. Het was een hele tijd, maar men zag er niet tegenop. Wij hadden 
het te druk naar gelang de mensen die wij hadden. 16 Uur dienst overdag zonder 

aflossing was heel gewoon en nooit geen gemopper. De jongens waren altijd bereid en 
hun wil was buitengewoon, anders waren wij hiertoe niet in staat geweest. Het 

gebeurde ook wel eens dat ze helemaal geen bed zagen doordat zij overdag dienst 
hadden in de bossen en ’s nachts op wacht moesten bij de geïnterneerden.  
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Toen het morgen werd kwam de moeilijkheid van het eten. Brood hadden wij nogal 

vlug maar het was droog brood en verder niets totdat wij hoorden dat een boer uit 
Breugel nog boter zwart verkocht had. Ik stuurde er direct iemand op uit voor 

huiszoeking en die bracht toen een paar pond boter mee. Het was iets. De eerste dag 
geen warm eten maar de tweede dag waren de Zusters zo welwillend dat zij voor allen 

aardappelen kookten. De volgende dag zorgden wij zelf voor de aardappelen welke 
door de geïnterneerden werden geschild. De groep werd echter dagelijks kleiner   
Daar wij steeds mensen troffen die iemand van hen kenden. Toch hadden we er nog 8 

N.S.B.-ers tussen van andere plaatsen welke wij later naar Eindhoven overbrachten. 
Ook hadden wij nog ongeveer 70 geëvacueerden uit Best te verzorgen, welke in de 

garage van de Destructor gelegerd waren. Deze bezorgden ons echter niet veel 
moeite, daar door de Directeur, de Bedrijfsleider V. alles in het werk werd gesteld om 
de mensen te legeren en te voeden. Wat tekort was werd door ons verzorgd.  

 
Romantisch, ook zonder Romeo en Julia:  

 
Steeds kwamen er berichten binnen van burgers die Duitsers hadden gezien. Kwamen 
onze jongens echter ter plaatse waar men ze gezien had dan waren er nergens te 

bespeuren. Zulk een onderzoek wil ik even beschrijven.  
Wij gingen met 5 man op patrouille naar Best langs het kanaal en gingen verspreid 

door de heide. Toen wij bij de Destructor aankwamen en even waren gaan zien hoe de 
geëvacueerden het maakten, kwam de bedrijfsleider mij vertellen dat er Duitsers in 
het bos waren.  Hij bracht tevens de persoon die ze had gezien. Hem hierna gevraagd 

zei hij, dat hij een half uur van te voren in het bos was en daar bij een kuil 4 mensen 
zag met blote bovenlichamen, anders kon hij niets zien. Ik vroeg "waren het geen 

Engelsen". "Neen" zegt hij want ze zeiden "in orde" wat een Engelsman toch niet zegt. 
Ik vroeg of hij mij even de richting wilde aanwijzen want het is daar dicht kreupelhout 
en mastbos.  

Hij ging een klein eindje mee en wij vonden een smal paadje dat volgens mijn 
zegsman bij hen uitkwam. Ik ben toen teruggegaan en heb gevraagd wie er mee ging.   

Alle 4 waren zij bereid. Wij zoetjes tussen de struiken door en voorwaarts een eindje 
van elkaar af op het aangegeven punt aan. Jawel, daar zag men 4 blote 
bovenlichamen boven de grond uitsteken: Handen op! , wat ogenblikkelijk geschiedde, 

maar toen zijn onze P.A.N. banden zagen schoten zij in de lach, maar hielden toch hun 
handen omhoog. Naderbij gekomen zagen wij echter dat het Engelse soldaten waren, 

die zich stonden te wassen en daar een post hadden. De pelotonscommandant V. was 
er ook bij en legde hen het geval uit en inderdaad had er eentje gezegd, het is in 

orde. Hij kende Duits en dacht, dat verstaat die man wel, maar nu had het juist de 
verkeerde uitwerking gehad. Hij stelde er echter prijs op dat we waren komen kijken,  
daar ze nu konden zien dat er ook Nederlanders waren die tegen de Moffen wilden 

vechten en ze zich tussen vrienden bevonden.  
 

Soms helemaal echt. 
 
Dikwijls moesten wij mee voor nachtelijke patrouilles. Gewoonlijk twee Engelse 

soldaten en twee jongens van de groep. Deze nachtelijke tochten waren zeer 
vermoeiend want je bleef steeds in spanning. Verder hebben wij vele mijnen ontladen 

en oorlogsmateriaal opgeruimd. Steeds patrouille lopen in Best waar toen nog geen 
andere ondergrondse te zien was. Daar hebben wij eenmaal het geluk gehad een 
Duitse spion gevangen te nemen welke zich bij de Bestse brug ophield en twee lieden 

welke Frans spraken. Later bleek dat zij in verbinding stonden met de Duitse 
Weermacht. Hen hebben wij overgebracht naar de Engelse commandant 
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En door het echte heen. 

 
Op patrouille naar Breugel.   

 
’s Avonds komt er bericht, er zitten 4 SS-ers in Breugel, dus moet er direct een groep 

naar toe. Allen waren echter op pad. Eindelijk drie man gevonden. Toon, Johan en 
Sjef. Deze moesten er dan maar op af. Wij hadden op het moment niet meer mensen 
ter beschikking daar de Commandant Sjef (Lavrijssen) en patrouillecommandant V. 

mede op patrouille moesten naar de richting Best, daar er in die richting lichtkogels 
werden afgeschoten.  

Het waren eigenlijk te weinig mensen, doch ze durfden het aan en gingen op stap. De 
eerste moeilijkheden ontstonden toen zij bij de verst vooruitgeschoven Amerikaanse 
post kwamen. Het was moeilijk om hen aan het verstand te brengen dat zij verder 

wilden. De Amerikanen vonden het roekeloos, maar onze jongens dachten in hun 
enthousiasme om achter de Moffen te jagen, niet aan het gevaar dat ze liepen.  

(Dezelfde groep had er al meer dan 5 binnengebracht). 
 
De Amerikaanse soldaat mocht zijn post niet verlaten, anders zou hij ook zijn 

meegegaan. De Patrouille trok verder, langzaam aan, want het was donker.  
Toen zij door de kom van het dorp heen waren en niets hadden gehoord of gezien, 

wilden ze terugkeren. Plotseling hoorden ze echter het geluid van zachte stemmen 
aan de linkerzijde van de straat in een weiland. Langzaam ging de patrouille erop af 
met het geweer in de aanslag en in volle spanning. Toen zagen zij een stromijt staan 

waar ze zeker in zouden zijn. Het bevel "Handen op" werd direct gevolgd maar hoe 
groot is de verbazing als het geen Duitsers blijken te zijn maar vier burgers uit Aarle-

Rixtel. Wat waren die mensen geschrokken. Ze waren naar Son gekomen om de 
Amerikanen te zien en toen de Duitse aanval begon konden deze mensen niet meer 
naar huis terug, zodat ze meenden in de stromijt te overnachten.  

De patrouille heeft deze mensen naar de boerderij van T. gebracht waar ze in de 
paardenstal hebben overnacht.   

 
Het slot doet de deur niet dicht. 
 

Als ik alles nog eens overzie moet ik steeds denken: waar haalden deze jongens de 
moed vandaan? Ik denk dat zij geïnspireerd door de moed der Amerikanen, aan geen 

gevaar meer dachten. Zij dachten er eveneens niet aan, dat dit Elitetroepen waren en 
prima afgericht. Die de "paratroopers" niet heeft zien vechten kan zich niet indenken 

met welke moed en verbetenheid deze mensen strijden. Men moest er wel door 
beïnvloed worden. 
Gelukkig heeft het voor onze groep geen noodlottige gevolgen gehad. Was dit wel het 

geval geweest, dan was het niet te ver wonderen daar er verschillenden bij waren, die 
te overmoedig werden en helemaal aan geen gevaar meer dachten. Vooral aan het 

front te Best waar ze geregeld patrouille liepen was het gevaar zeer groot, niet alleen 
van de scherpschutters maar ook door de vele landmijnen. Soms is mij wel eens 
verweten dat die of die niet had moeten worden aangenomen bij de P.A.N. Ik kan niet 

anders verklaren, dan dat deze jongens van onze groep geen enkele daad hebben 
begaan tijdens hun P.A.N. dienst die in strijd zou zijn met de eerlijkheid. Iemand die 

zijn leven in de waagschaal stelt in frontgebied denkt aan geen verrijking van zichzelf. 
Het is met de P.A.N. mannen anders gesteld dan met diegenen die kwamen toen het 
front ver genoeg was en ze zeker geen gevaar meer liepen. Dit waren de Lucky Strike 

en Camel soldaten. De P.A.N. mannen stonden ver boven hen verheven en het is voor 
hen een belediging om in een adem met de sigarettensoldaten genoemd te worden. 

Deze "heren" hebben niet allen onze naam van degelijke Hollanders hoog gehouden. 
En dan nog het tuig, dat (hoe ze aan de P.A.N.-band kwamen weet niemand) met deze 
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banden gesierd hier en daar gingen medenemen wat van hun gading was. Dit tuig 

kwam echter niet aan het front. Had men hen naar een legitimatiebewijs gevraagd 
dan zouden ze het niet hebben kunnen tonen. Als er soms jongens bij de Organisatie 

waren die misschien vroeger eens iets gedaan hadden wat niet in de haak was, maak 
ik hun hiervan geen verwijt. Ieder kan zijn leven beteren, en zo'n jongen heb ik liever 

dan een, waarop niets is aan te merken en maar met zijn handen in de zak blijft 
staan. Velen van de P.A.N. zijn zogenaamde brave burgers tot voorbeeld geweest. 
Hierover kan men eens nadenken. 

 
Gedachten zijn tol- en gevaarvrij.  

De tweede rapporteur is meer objectieve grammofoon dan subjectieve radio; zijn 
relaas doet echter geen afbreuk aan de beginselen. Integendeel! 
 

De P.A.N. organisatie voor, tijdens en na de bevrijding in Son en Breugel c.a. 
 

Enige tijd voor de bevrijding werden door Sonse ondergrondse strijder S.L. enkele 
betrouwbare mannen verzameld om op een bepaald tijdstip , hetwelk verband zou 
houden met een eventuele bevrijding van de gemeente Son en Breugel, met de 

wapens in de hand op te treden tegen de Duitsers die nog steeds het dorp bezet 
hielden.  

De aangezochte personen werden allen een witte armband uitgereikt, waarop de 
letters P.A.N. waren gedrukt. De activiteit der meeste P.A.N. leden was vóór 17 
september zeer minimaal. Alleen de Commandant Sjef was druk in de weer om zijn 

tekentalent te botvieren op een schets van de artillerie-opstellingen der Duitsers aan 
de noordzijde van het Wilhelminakanaal. De gemaakte schets werd door hem ondanks 

de zeer strenge controle der Oostenrijkse en Duitse helden regelrecht aan zeker 
iemand in Eindhoven bezorgd, welke op zijn beurt voor doorzending zorgde, door de 
Duitse linies naar de Commandant van het 2e Britse leger, die met zijn divisie aan 

onze zuidgrens lag. 
  

Verdere activiteit dan de in ontvangst name van de P.A.N.-armband is er door de 
P.A.N. leden niet geweest, behalve dan een enkele uitzondering. 
Tot de bevrijdingsdag voor Son en Breugel op 17 september 1944. 

 
Hetzelfde door een andere kijker gezien.  

 
Op de morgen van deze dag was een groepje burgers onder wie ook enkele P.A.N.-

leden, door de Duitsers gedwongen een tankgracht en eenmansputten te graven.  
De plannen van de Duitsers werden echter niet geheel uitgevoerd daar de 
Amerikaanse luchtmacht tegen de middag de bossen aan de noordzijde van het 

Wilhelminakanaal in de richting Best, ging bombarderen.  
De gravers wisten niets beters te doen dan zichzelf in veiligheid brengen in de door 

hen gemaakte putten, waardoor ze het idee kregen toch niet geheel voor niets te 
hebben gewerkt.  
Het bombardement was bedoeld om de in de bossen aanwezige Duitsers alvast tot 

heengaan te bewegen wat ten dele heel aardig gelukte. Ze begonnen in zeer 
georganiseerde wanorde zich in de richting van de brug over het Wilhelminakanaal te 

begeven naar Eindhoven.  
De schrik sloeg de mannen om de Duitse harten. De verwarring steeg echter wel ten 
top toen plotseling een Amerikaanse luchtlandingsdivisie per parachute of "glider" 

neerstreek. Toen gaven enkele Duitse Afdelingen nog zeer goed partij en wisten met 
goed gericht vuur enkele Amerikaanse vliegtuigen in brand te schieten waarbij de 

bemanning de dood vond. De behouden op de grond neergekomen troepen bonden 
echter onmiddellijk de strijd aan en slaagden erin de Duitsers te verjagen. Intussen 
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landen steeds meer troepen, doch ten gevolge van het prikkeldraad waarmede de 

weiden waren afgerasterd, werden vele "gliders" vernield, waarbij de inzittenden 
werden gedood of gewond.  
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In het bos hadden meerdere burgers zich schuil gehouden voor de razzia’s van de  

Duitsers en waren gewond geraakt door bomscherven. Diverse P.A.N. leden begaven 
zich, zodra dit mogelijk was, met enkele andere dorpsbewoners in de bossen om de 

gewonden te helpen verzorgen en de Amerikanen behulpzaam te zijn. Enkele hadden 
zich al in het bezit gesteld van een Duits geweer en namen de allures aan van echte 

guerillastrijders. Intussen was het reeds een uur of vier geworden en het front was 
opgeschoven tot over het Wilhelminakanaal, waardoor de P.A.N. leden meer vrijheid 
van beweging kregen. 

 
Diverse Duitse soldaten hadden zich verkleed in overalls en liepen op klompen om 

gevangenneming te ontgaan, doch de P.A.N. mensen, die iedereen in een straal van 
enkele kilometers van gezicht kenden, pikten deze schelmen er onmiddellijk uit. Toen 
de avond viel werd alles rustig en zochten de meeste burgers een slaapplaats in de 

kelder op.  
Toch bleven op deze dag nog enkele mensen in actie. De Commandant Sjef had n.l. 

met vooruitziende blik een grote partij zwaar hout met timmermansgereedschap etc. 
laten opslaan in een garage aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal, dichtbij de 
brug, om een noodbrug te bouwen indien de Duitsers erin zouden slagen de 

bestaande ijzeren ophaalbrug te laten springen, wat hen ook gelukte. 
 

Waarschijnlijk had dit kunnen verhinderd worden indien wapens waren uitgereikt. Het  
was zo, dat twee Duitse soldaten zich met hun "opblaasapparaat" bij de garage 
bevonden. Deze kerels waren gemakkelijk buiten gevecht te stellen geweest indien 

slechts enkele geweren aanwezig waren geweest. Laat ons hierop niet verder 
doorgaan, daar de Hogere Commandanten wel zullen weten waarom dit niet is 

geschied.  
 
Naar ik juist verneem was in de eliminatie van deze "Sprengruppe "voorzien, daar 

deze zich oorspronkelijk aan de noordzijde van het kanaal bevond. Door de 
Amerikaanse parachutisten werd deze "Gruppe" echter naar de zuidzijde gedreven en 

daar alle burgerverkeer op de brug was uitgeschakeld, konden de Duitsers niet meer 
benaderd worden. Nadat de brug was opgeblazen was het dus zaak om zo spoedig 
mogelijk de Amerikanen, die tot nu toe hun materiaal met rubberbootjes 

overbrachten, een betere overgang te verschaffen. Vooral voor het overbrengen van 
jeeps met gewonden zou dit een grote verbetering geven.  

 
Enkele Amerikaanse officieren werden verwezen naar de P.A.N. tolk V. voor het geven 

van inlichtingen. Commandant Sjef was reeds druk in de weer met houtslepen voor 
een noodbrug en het behoeft geen betoog dat de Amerikanen blij waren zo spoedig 
mogelijk geholpen te worden.  

Onder leiding van Captain Mac. Pherson werd het uitgezochte materiaal verwerkt tot 
een noodbrug. Daar het echter nog enige tijd zou duren voor deze brug klaar was, 

werd begonnen met het bouwen van twee vlotten. Deze werden vervaardigd van 
ledige ijzeren vaten met daarop een stevige onderlaag van balken. Aan weerskanten 
werden lange touwen gebonden en zodoende heen en weer getrokken door de 

soldaten. De gierpontjes hebben zeer veel materiaal overgebracht.  
 

Zoals de waard is! Waar een mitrailleur voor dien kan; bij Duitse verkeersregeling. 
 
De P.A.N. leden hadden zich de volgende dag reeds tot een groepje gevormd en 

begonnen de door de Amerikaanse soldaten achtergelaten spullen te verzamelen en te 
vervoeren naar de opslagplaats van de Fa. L.  

De P.A.N.-mannen waren nu allen voorzien van een Duits geweer met munitie. Op een 
gegeven moment kwamen enkele P.A.N. leden die munitie en voedselpakketten naar 
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voren brachten, in Niemandsland terecht. De Duitsers waren blijkbaar van mening, 

dat de P.A.N. mannen in een te gevaarlijk gebied vertoefden, weshalve zij bij gebrek 
aan andere waarschuwingsmiddelen wát mitrailleurvuur op hen afgaven, zodat onze 

mannen vlug rechtsomkeer maakten. Het paard voor de kar had vermoedelijk de 
schrik in de benen, want het wilde niet die snelheid ontwikkelen, welke de mannen zo 

gaarne zagen om uit deze gevaarlijke contreien te komen. Zodra paard en kar met 
bemanning een rustiger plaats hadden bereikt, vleiden zich allen, behalve het paard, 
neder om te herstellen van de doorgestane emoties.  

 
Zelfs een geweer zonder patronen deed het: de Duitsers eisten van anderen wel fair 

play. 
 
Ook gingen enkele P.A.N. mannen erop uit om achtergebleven Duitsers te 

verschalken, waarin ze dan ook wonderwel geslaagd zijn, zonder één schrammetje op 
te lopen.  

Hun werd op zekere dag medegedeeld dat zich ergens in een boerderij 4 Duitsers 
hadden verscholen. Toen Henk en Sjef E. die dit gevalletje eens zouden opknappen bij 
de bewuste boerderij aankwamen werd met veel geschreeuw de Duitsers verzocht 

zich over te geven. Deze uitnodiging werd grif aanvaard en de één na de ander kwam 
braaf met de handen in de nek tevoorschijn.  

Toen alle 4 waren aangekomen ging Sjef in de boerderij en vond daar 1 machine-
geweer en 4 geweren compleet met munitie. De Duitsers bleken dus oorlogsmoe te 
zijn en hadden zich daarom blijkbaar overgegeven. 

Deze redenering bleek echter niet juist te zijn, want de Duitsers dachten met meer 
tegenstanders te doen te hebben gehad en hadden het niet "oneervol" gevonden zich 

aan de overmacht over te geven. Groot was echter hun verbazing en woede toen ze 
bemerkten dat Sjef en Henk wél geweren hadden doch geen munitie.   
Ondanks de protesten moesten de vertegenwoordigers van het "Herrenvolk" toch mee 

naar het krijgsgevangenkamp om daar de oorlog af te wachten.   
 

Daar Son de primeur had gehad van bevrijding door Amerikaanse parachutisten en 
een plaats was, waar dankzij de nu reeds aanwezige troepen van het 2e Britse leger 
tamelijk goed aan rookmateriaal en andere artikelen was te komen, behoeft het niet 

te verwonderen dat vele inwoners van omliggende plaatsen naar Son en Breugel 
kwamen om ook iets van hun gading te vinden. Vele parachutes waren in onbevoegde 

handen geraakt en werden tegen buitensporige prijzen verkocht aan lieden, welke ze 
als souvenir wilden bewaren of om hieruit artikelen te vervaardigen om de textielnood 

te lenigen. Bij deze toevloed van mensen waren natuurlijk ook lieden wie de grond in 
hun eigen gemeente te heet onder de voeten was geworden en die poogden door 
verandering van woonplaats hun arrestatie te ontgaan.  

 
De 19e en 20e september kwam een tegenaanval van de Duitsers met tanks en zware 

mitrailleurs uit de richting Nederwetten, terwijl tegelijkertijd de "Luftwaffe" een 
bombardement op Eindhoven uitvoerde.  
De bedoeling was een wig te drijven tussen de Britse troepen, die met hun tanks in de 

richting van Nijmegen vertrokken waren, en de achterhoede.  
 

Men begrijpe de consternatie onder de burgerbevolking. Het aantal P.A.N. leden 
kromp ontzettend ineen en vele burgers uit andere gemeenten konden niet meer naar 
hun basis terugkeren en zochten dus onderdak in Son en Breugel.   

Iedereen gelukte dit niet en daarom werd besloten om deze mensen te interneren in 
een lokaal van de R.K. Jongensschool te Son.  
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Vanzelfsprekend kon deze mensen, die aan de P.A.N.-leden totaal onbekend waren, 

niet de gelegenheid geschonken worden zich vrijelijk her en der te begeven, weshalve 
wij om beurten voor cipier speelden. De accommodatie was in het begin niet erg 

goed, doch men moet in aanmerking nemen, dat alles gratis was. Er werd geen 
betaling van onze gasten gevraagd dus moesten ze ook geen grote eisen stellen. Op 

de duur raakte ons logement zo vol met allerhande typen van het mannelijk en 
vrouwelijk geslacht, dat wij moesten zien ze kwijt te raken. Hun antecedenten werden 
nagegaan en alle dubieuze klanten werden per auto naar het politiebureau in 

Eindhoven gebracht, terwijl de goed bevondenen onderdak kregen bij in de buurt 
wonende kennissen of familie. Sommigen woonden echter nog in bezet gebied en hun 

kon natuurlijk geen toestemming tot vertrek verleend worden: dit om spionage tegen 
te gaan. 
 

Een moppige tip voor Nederlandse hagiografische reportage bij aanvallen van in- en 
exauguratie. 

 
Onze mannen hadden overdag dienst en moesten dit cipiersbaantje er ook nog 
bijnemen, waardoor hun diensturen per dag altijd meer dan 16 bedroegen. De geest 

onder hen was uitstekend. Nooit geen gemopper, zoals men dat van een echte 
Nederlander gewend is. De Brabantse humor en gemoedelijkheid hielpen hun de 

zwaarste dienst verlichten.  
 
Ze waren en bleven bij de hand. 

 
s Nachts werden veel patrouillediensten gedaan dwars door de velden wat geen 

sinecure was. Deze patrouilles waren nodig om eventueel rondzwervende Duitsers en 
spionnen te arresteren. Het frontgebied was nog steeds in de naburige gemeente 
Best, waar de Duitsers hardnekkig de aanvallen der Schotse Divisie w.o. de 47 

Highland Division, 51 Highland Division en de 15 Scottish Infantry Division, 
afweerden, om de weg naar Tilburg te behouden.  

Best was door de Schotse troepen geëvacueerd en een 70-tal inwoners had een 
onderdak gevonden in de garage van de Destructor aan het Wilhelminakanaal. Voor 
deze mensen werd gezorgd door de inmiddels overleden Directeur A. en zijn 

bedrijfsleider Wij ontvingen van de Britse Commandant in Best een bewijs van 
toegang voor Best en konden ons dus daar overal bewegen. Vele evacuees konden wij 

een dienst bewijzen door met hen naar hun woning te gaan om kleren, dekens , etc. 
op te halen.  

Onze mannen die toch al overbelast waren kregen nu ook nog wachtdiensten te 
verrichten op enkele punten aan de Bosdijk, tussen de gemeente Best en de brug over 
het Wilhelminakanaal.  

Het gebeurde op een zekere dag dat door hem iemand aangehouden werd die 
naderhand een spion bleek te zijn. Deze knaap werd overhandigd aan het Britse 

Hoofdkwartier, die zeer met deze gevangene was ingenomen.  
Tijdens een onzer bezoeken aan de Destructor kwam daar iemand vertellen dat hij 4 
Duitsers had gezien in het bos. Volgens zijn aanwijzingen vertrokken wij in de 

gegeven richting en vonden inderdaad enkele mensen, welke echter Engelsen bleken 
te zijn. Deze waren verbaasd, enkele geweren op zich gericht te zien, doch al spoedig 

was de kwestie opgelost. De Engelsen waren blij dat de "Dutch" zo goed op hun qui 
vive waren en inderdaad met wapens in de hand hen wilden steunen tegen de 
Duitsers.   

 
Geen make-up. 
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Schermutselingen waarbij de Duitsers zich met wapens tegen ons verzetten zijn niet 

voorgekomen, ze gaven zich na eerste sommatie over, wat voor beide partijen het 
beste was.  

 
Zuiver op de graat. 

 
Nog één feit zou ik gaarne even vermelden.  
Op zekere dag kwam de Ben vertellen dat een Engelse sergeant de Sonse P.A.N. 

commandant wenste te spreken. Commandant Sjef was jammer genoeg niet aanwezig 
en in zijn plaats vertrok de P.A.N. tolk naar het opgegeven adres in Breugel, waar hij 

inderdaad genoemde sergeant aantrof. Deze vertelde hem dat hij opdracht had van de 
Engelse Field Security Police (F.S.P) zich in het bevrijde gebied alléén in verbinding te 
stellen met de P.A.N., aangezien deze beweging het volste vertrouwen der Britten had.  

De F.S.P. kon zich niet altijd tot burgemeester of politie wenden, aangezien er in deze 
gelederen personen bevonden, die zich tijdens de bezetting door de Duitsers waren 

aangesteld, of er mee hadden aangepapt.  
 
Open oog voor de werkelijkheid en voor de betrouwbaarheid, ook van dit boek. 

 
Ik heb reeds veel gesproken over de P.A.N.-leden en over alles wat zij zoal gedaan 

hebben voor anderen zonder zich daarmee zelf te willen verrijken of daarvoor beloning 
te ontvangen van onverschillig welke instantie ook. Alles werd gratis gedaan en 
beloning werd niet gevraagd.  

Toch zou ik nog wel even de aandacht willen vestigen op de houding van ook 
Nederlanders die niet bij de P.A.N. waren aangesloten en wel speciaal over de Sonse 

en Breugelse inwoners.  
Waarschijnlijk zal het niet in het uit te geven boek worden opgenomen, maar het kan 
toch zijn nut hebben om het volgende zwart op wit te zetten. De P.A.N.-beweging in 

Son werd door de gemeentenaren ongeveer over de gehele linie bestempeld als een 
stelletje avonturiers, die zich interessant wilden maken. Dat dit gedacht en gezegd 

werd is niet zo erg. Men kent het gezegde, dat men eerder door een mest vragen 
overreden wordt dan door een luxe wagen en dit paste wel heel goed bij Son, waar de 
laatste categorie in de minderheid is. Bovendien achtten de goede gemeentenaren het 

niet beneden hun waardigheid om ons op geniepige wijze te belasteren door te 
vertellen dat de P.A.N. gestolen zou hebben en de ingezamelde goederen ten eigen 

bate aangewend. Al mocht dit gebeurd zijn, wat haast onmogelijk was, daar in 
clubverband onder toezicht werd gewerkt, dan waren ze toch in geen geval erger dan 

de goede brave burgers, die zich vanwege hun zgn. fatsoen en kromme eerbegrippen 
niet bij de P.A.N. wilden aansluiten omdat zich daarbij iemand zou bevinden die 
vroeger iets had gedaan wat niet door de beugel kon. Deze man echter en dat 

vergeten die "fatsoenlijke" kwaadsprekers, heeft zijn leven in dienst gesteld van de 
bevrijding in Nederland en de Amerikanen op buitengewone wijze geholpen. Doch nu 

komt nog het ergste. Het stelen wat zogenaamd door de P.A.N. zou zijn geschied, is 
gebeurd door mensen, die hoe bestaat het, zich met een P.A.N.-band hadden getooid, 
waarvan de herkomst niet opgespoord kon worden. Zelfvervaardigde?  

Dus men ging opzettelijk de naam van de P.A.N. in diskrediet brengen. Deze lui zijn 
niet opgespoord doch verdwenen even plotseling als ze gekomen waren toen iedere 

P.A.N.-man naar zijn identificatiekaart werd gevraagd, indien hij onbekend voor kwam. 
Hoe kwam het echter, dat de voedselpakketten, die voor de Amerikanen met nog 
ander dringend nodig toebehoren per parachute werden uitgeworpen, niet op de 

plaats van bestemming aankwamen, daar ze door niet P.A.N.-mensen 
verdonkeremaand werden? Weten de goede burgers wel, dat de 

levensmiddelenvoorziening van de Amerikanen door dit on-Nederlandse gedrag aan 
een zijden draadje hing en dat vele zelfgebakken roggebroden door de P.A.N. aan de 
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Amerikanen werden verstrekt? 

Men bleek zich werkelijk in Nederland te bevinden: 
 

De P.A.N.-tolk, die uiteraard veel met de Amerikanen in aanraking kwam, liet zich door 
de reeds eerder genoemde Captain Mac. Pherson vertellen, dat van de op bevrijd 

gebied per parachute o.a. uitgeworpen anti-tankkanonnen er geen enkele in hun bezit 
was gekomen. Door niet P.A.N.-mensen werden deze buitgemaakt en verstopt tot zich 
een betere gelegenheid voordeed om de kisten te openen waarin ze verpakt waren. 

Waarschijnlijk werd gedacht. dat deze kisten levensmiddelen of textielgoederen 
zouden bevatten. Wat zullen ze op hun domme neuzen gekeken hebben. Het gat 

waarin deze kisten voorlopig werden bewaard zal hierna wel een beetje dieper 
gemaakt zijn en waarschijnlijk voor altijd onvindbaar blijven. De mogelijkheid is 
echter niet uitgesloten, dat door dit achterhouden van niet aan hun toebehorende 

voorwerpen, enkele Amerikanen of Engelsen het leven hebben gelaten. Men denke 
maar eens aan de tegenaanval van de Duitsers op 19 en 20 September, waarbij een 

Duitse tank de brug in Son tot ongeveer honderd meter kon naderen en een Britse 
wagen in de soep schoot waarbij enkele soldaten het leven lieten. 
 

De Sonse landouwen waren wat overijld tot vliegveld uitgeroepen en het werd aan de 
P.A.N. overgelaten om dit kolfje naar haar hand te zetten. Dat het lukte was alleen te 

danken aan het feit dat niets kon worden voorbereid, dat de wanorde uiterst grondig 
was en dat de P.A.N. tussen minstens twee vuren kwam zitten. Het zouden er gelukkig 
vijf worden: de Duitsers, de Geallieerden, de N.S.B.-ers, de spionnen en de évacuées.  

 
Gegeven, die Babelse janboel, klopten de uitkomsten nauwkeurig. Son lag echt in 

Nederland. 
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Aalst 

 
Het blijkt ook deze rapporteur om geen andere dan daadwerkelijke publiciteit te zijn 

te doen geweest. 
 

Ofschoon het oorspronkelijk nooit in min bedoeling gelegen heeft, ruchtbaarheid te 
geven aan onze illegale werkzaamheden, voldoe ik toch aan Uw verzoek, ofschoon het 
een zeer moeilijke taak is. Het is ook wat ingewikkeld van de stille trom naar de grote 

klok over te springen. Er waren meer tegenstrijdigheden: 
 

Te meer vind ik het een heksenwerk  daar wij vroeger begeesterd waren van een 
groot Vaderlandslievend gevoel, waaruit onvermijdelijk een grote teleurstelling 
vloeide, toen mannen met niet de geringste illegale aanspraak zich meester maakten 

van allerhande , door hun relatie gecreëerde overheidsposities. Dee werden door hen 
uitgebuit en onvermijdelijk voerde de corruptie hoogtij.   

 
Klopt, zelfs volgens de pers. Kwam het er eigenlijk wel op aan, wie het verder deed, 
toen er niets meer te doen was ? 

 
Van namen onthoud ik mij voorlopig.  

 
Klopt ook, van alle kanten.  
In Frankrijk praten ze van paarden, haver en ezels.  

 
Doch wie maar brutaal was en een dosis flair bezat, zocht Brussel maar op en kwam 

wel met een of andere opdracht terug, die zwaar onkundig aangewend werd en veel 
persoonlijk voordeel opleverde.  
Daar werd van geprofiteerd (waarom is mij nog een raadsel) om deze lieden aan het 

Nederlandse Volk voor te stellen als zijnde de "illegaliteit". 
Daarom wordt door ons Volk de organisatie B.S. die in het zuiden na de bevrijding in 

het leven geroepen werd, voor het grootste gedeelte gevormd werd door lieden van 
allerlei slag, die werkelijk niets met de illegaliteit ooit te maken hadden, pijnlijk 
verward met de werkelijke illegaliteit.  

 
Daar de werkelijke illegaliteit (de tijdens de bezetting actieve) slechts uit kleine 

groepen bestond en maar een klein % van ons Volk uitmaakte, konden deze slechts in 
hun diepste gevoelens gekwetst toekijken hoe anderen hun vruchten plukten, en wat 

erger was, hun naam gebruikten, en bij het volk in diskrediet brachten.  
 
De overledenen zijn toch ten laatste nogal herdacht, duidelijker dan hunnen 

overlevenden. We kunnen nu eenmaal niet allemaal minister worden of zijn, ook niet 
beurtelings.  

Ze konden er democratisch om loten. Als er enkel generaals waren, wie zou er dan 
nog willen gaan sneuvelen ? Er was wel internationale mosterd na de nationale 
maaltijd.  

 
In het buitenland vergaten ze ons niet. De pers der V.S. in Amerika zond ons namens 

zijn Volk een officiële dankbetuiging, getekend door Eisenhower. Iedereen die piloten 
geholpen heeft , heeft een exemplaar in zijn bezit. Het Engelse volk dankte ons ook 
waar voor Tedder tekende. Nu zitten wij niet op Nederlandse dank te wachten, au 

contraire, alleen schrijnt het te moeten horen dat ze ons op één lijn willen stellen met 
een of andere na de bevrijding opererende bende die de overheid bij het Nederlandse 

volk als "Ondergrondse" introduceert.   
Ik kan nog veel meer hierover uitweiden, doch wil niet al te hatelijk worden, ofschoon 
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het mij goed doet, mijn gemoed eens te luchten.  

 
Nog in 1947 zou men publiekelijk constateren:  

 
" en …wekten de herinnering aan tal van duistere zaken, aan velen nochtans bekend, 

ook aan de Amerikaanse M.P. die verwonderd was zulke affaires in een land als het 
onze aan te treffen. Volkomen opgehelderd werden deze zaken niet. Immers zou men 
de vele sporen volgen, dan kwam men ten leste op de hoogste sporten van de 

maatschappelijke ladder en het éclat van zulk schandaal heeft men niet aangedurfd …. 
Zal men weer toelaten dat ieder zich op zijn voorman dekt? In …. weten de 

autoriteiten meer, dan zij met onnozele verhalen loslaten. Aan het wegvagen van de 
corruptiewalm over onze Lage Landen zijn we blijkbaar nog niet toe". 
 

Daar is maar één woord Frans bij. Haast even weinig als in Londen.  
 

Aangezien de rapporteur de Duitse weermacht niet naar behoeven had geëerd, raakte 
hij slaags met de dubbele siegheil – houzee – vijand, en werd nogal handtastelijk in 
schreeuwende kleuren tot de nieuwe orde geroepen.   

De patiënt zweeg in alle talen tot na de operatie en ontsloeg zichzelf uit het 
ziekenhuis.  

 
Na een debat van plm. 2 uur met de Edelgermaan, waarin ik mijn bewondering voor 
ons landje en onze geëerbiedigde Koningin niet onder stoelen of banken gestoken 

had, tevens mijn afkeuring te kennen gaf over het optreden van Het Herrnvolk om 
onze Holländische Lausenjungen bont en blauw te slaan werd genoemde door de 

Duitse overheid geplaatste functionaris sentimenteel. Bood mij zelfs een hand en 
vroeg of ik hem alles wilde vergeven. Sie sind ein tüchtiger Kerl, gib mir die hand. 
Zonder een woord dankte ik voor de eer, opende de deur en verdween.  

 
De assistent assisteert nu de nieuwe orde:  

 
Een agent van politie die mij dat aandeed is gestorven. De Heer hebbe zijn ziel; de 
andere herinnert zich het geval niet meer, zoals hij mij vertelde. Hij dient nog steeds 

bij "de sterke arm" en heeft hij promotie gemaakt.  
 

Gevolgen waren ex aequo: 
 

Door deze morele overwinning was mijn standpunt bepaald. Mijlen ver voelde ik me 
verheven boven iedere Duitser, door niets konden zij mij nog intimideren.  
Thuisgekomen met mijn geschonden gelaat werd ik met gejuich begroet. Onze tijd 

komt wel. Fanatiek grepen we alle middelen aan om de gemeenschappelijke vijand te 
bestrijden. Hoe meer de tijd verstreek des te meer schade berokkenden wij de vijand, 

en des te steviger stond onze organisatie in Aalst. 
 
Ze zaten niet allemaal stil: 

 
De arbeidsinzet bracht veel werk. Iedereen die goed was en bij ons aanklopte kwam 

vrij. Dr. W. deed prima werk als medisch leider terwijl mijn vader voor de finishing 
touch bij de arbeidsbeurs zorgde. Tevens keurde de Duitse Dr. S. al wat vader bracht, 
af. Hij reed heerlijk het Krankenrevier binnen als hij diens steun nodig had, terwijl de 

Duitse wacht het geweer presenteerde. Zijn relaties bij de arbeidsbeurs waren 
uitstekend, hele dagen bracht hij er door en had voor iedereen succes. Mocht hij 

falen, dan was er altijd N.v.L uit Eersel nog, die veel als C.C.D. beambte bij boeren 
kwam, onder kon laten duiken, voor Ausweisen kon zorgen (hij had er meer als de 
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beurs) contact met de Witte Brigade in België had, voor wapens zorgde, zeer 

veelzijdig, was dus onbetaalbaar voor onze samenwerking. Daar wij zo nu en dan 
verrast werden door Engelse piloten werd dat gedeelte van het program door K.G en 

J.v.O uit Eindhoven, P.N. uit Aalst en ondergetekende bewerkt. Plm. 12 man werden 
door ons gered. Doch op transport naar hun basis zijn velen door verraad in Gestapo-

handen gevallen. De Amerikanen konden soms de ernst van de toestand niet 
begrijpen en als ze een belachelijke oude Duitser met een geweer zagen, roepen ze 
luid: "Look there Leo, just my grandfather". 

 
Ook buitenwaarts niet: 

 
Onze eerste opdracht was een elektrische mast bij de Oirschotse kazerne. Van een 
wekker werd een tijdbom gemaakt en 11 uur ’s avonds knalde het in die richting.  

 
Als de spoorlijnen toevallig niet naar Aalst wilden komen, zou Aalst tot de spoorlijnen 

moeten gaan. De samenzweerders gingen niet mank aan bravouretekort.  
Later kwam Frits op een zondagmorgen (niemand mocht gedurende de bezetting ’s 
zondags rijden) met een auto met grote letters Nederlandse Spoorwegen erop. Een 

grote spoorwegsabotage stond op het programma. Ook ik kreeg mijn aandeel hierin 
en werd gezegd om 1.30 uur op Wal I Eindhoven met nog twee anderen aanwezig te 

zijn. M.K. (die piloten onderdak verschafte bij hem thuis) en L. waren twee knapen die 
het karweitje met me aandurfden.  
 

De Duitse spoorwegband kreeg zijn lek, ofschoon de SS vergat "very cool" te 
constateren: 

 
Op Wal I waar Frits ook aanwezig was ontvingen wij instructies hoe het explosief 
materiaal aangewend moest worden. Daarna vertrokken wij per trein, de dynamiet in 

het bagagenet, richting Den Bosch. Ofschoon ik lang niet meer thuiskwam en geregeld 
ergens anders dan thuis vertoefde, reisde ik toch geregeld op valse, door de P.A.N. 

verstrekte papieren.  
In Den Bosch aangekomen namen we onze lieve last op de fiets en reden richting 
Nijmegen. Na spertijd tussen 10 en 11 uur moesten we de spoorlijn deze richting op 

twee plaatsen opblazen. Daar we plenty tijd hadden gingen we een partijtje biljard 
spelen in een N.S.B. kroeg in Oss. De explosieve rommel lag tussen de S.S. uitrusting. 

Een SS Scharführer keek geïnteresseerd toe, hoe raar de ballen soms kunnen rollen. 
Tegen 9.30 uur fietsten we weer op en vonden een punt nabij Nuland.  

 
Een klein incident deed zich voor.  
Een boer vertrouwde het zaakje niet en kwam een praatje maken en verdween weer. 

S. en N. stonden op de uitkijk. S. waarschuwde, ik liet de rommel in de steek en ging 
kijken. "Kan ik soms helpen" fluisterde hij. Woedend voor een ogenblikje op hem, 

hervatte ik mijn werk, bracht dynamiet, ontsteker en ontsporingsapparaat aan, kiezel 
er tegen voor camouflage en vertrok naar Nuland. De Pastoor liet ons in de pastorie 
slapen. Terwijl ik stond te onderhandelen over ons onderdak, ontplofte de eerste 

lading, de Pastoor schrok even, en keek ons veelbetekenend aan. 
 

Het dorp raakte in opschudding; moffen startten motoren en met de mitrailleur er 
voorop stoven zij in het rond. ’s Nachts rookten wij sigaretten (Consi) en wachtten op 
de tweede knal , die plm. 3 uur volgde, waarna we rustig insliepen. Volgende dag 

fietsten we weer naar Den Bosch, waar we lazen dat de lijn Den Bosch-Nijmegen tot 
nader order versperd was. Het spoorwegpersoneel, waarbij ik naar de reden 

informeerde, beweerde het niet te weten.  
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Die er niet bij was, kan, met of zonder groene tafel, zulk akkefietje meesmuilend 

goedkeuren. Die mensen moesten toch wat doen. Het was inderdaad wat ongezond en 
wat onfijn werk. Maar toch:  

 
De verwarring was groot, daar op de vele spoorwegen in Brabant en Limburg 

sabotage was gepleegd. Overal zaten verveelde Duitse soldaten, de geweren tegen 
elkaar, zware stukken geschut op spoorwegwagens dat niet vervoerd kon worden. We 
voelden ons trots, schuldig te zijn aan deze ravage en namen kaartjes naar 

Eindhoven, waar ik verslag uitbracht bij mijn Commandant Frits, die glunderde.  
 

De samenwerking was degelijk Nederlands:  
 
Gelukkig waren er in ons midden, die steeds morele en financiële steun verleenden, 

o.a. J.v.A. die onophoudelijk sigaren en Engelse sigaretten voor onderduikers, piloten 
en leden van de organisatie ter beschikking stelde.  

Naarmate de bevrijding daagde, zochten we in opdracht van Frits contact met Waalre. 
Hij droeg mij op tezamen met hem een fusie te zoeken met de O.D. in Valkenswaard. 
We kwamen bij Opper V. terecht. Deze beweerde zijn instructies reeds te hebben en in 

geen geval iets van ons af te wachten. Hij liet zich door luizige onderduikers, waarvoor 
zij de hele oorlog hun leven gewaagd hadden de les niet lezen. Verder raadde hij ons, 

om van sabotage handelingen af te zien, daar onze taak pas na de bevrijding begon. 
Gelukkig dachten wij er niet over zoals hij en deden de job.  
 

De een zijn dood, de ander zijn brood. 
 

De organisatie vorderde gestaag. We hadden een inquire office voor de Engelsen waar 
tevens alle Duitse stellingen  in de omtrek op tekening ter beschikking waren. Toen de 
Engelsen arriveerden gingen jongens van ons in de gevechtswagens en duidden de 

Engelsen de moffennesten aan die zonder verliezen onschadelijk gemaakt werden. M. 
sr. en L. maakte furore door Moffen te bewegen hun wapens in de leveren. Hen werd 

burgerkleding verstrekt en we borgen ze veilig op. Plm. 24 krijgsgevangenen werden 
alzo aan onze bevrijders aangeboden. Hun wapenuitrusting werd de onze, en dit 
précaire punt was ineens opgelost.  

 
Andersom : 

 
Enige dagen voor de bevrijding werden we met 3 man door de S.S. gearresteerd.  

J.v.D. en iemand uit Riethoven zagen kans zich eruit te praten, terwijl ik de vlucht 
verkoos daar ik nog een handgranaat en minder prettige papieren op zak had.  
Ons doel werd toen een verbindingskabel  van de moffen op te blazen. Doch dit liep in 

het honderd. Mijn zus was enige tijd geleden ingeschakeld als koerierster. Zij 
vervoerde boodschappen, munitie en explosief materiaal. Boodschappen over de radio 

als  "Zeggen is goed, doen is beter" en "Wil Leo van Gent z’n moeder eens schrijven", 
waren voor ons en hadden betrekking op wapendroppings. Dit is waarschijnlijk 
verijdeld. Waarom zal mijn Commandant wel weten.  

 
"Ken U zelf" zei De Genestet tot iemand.  

 
Happy end.  
 

Na de bevrijding meldde ik mij als O.V.W.-er. Gelukkig tekende ik niet en kwam na 
enige tijd vrij. Jammer dat mannen als A. die heel de oorlog hun leven op het spel  

zetten uit naar idealisme en vaderlandsliefde nu overal uitgestoten zijn, voor mannen 
met een minder mooi verleden gedurende de bezetting.  
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Enfin, de tijd heelt alle wonden. In ieder geval als wij al het gevaar trotseerden en nu 

lijdelijk moeten toezien dat wij voor carrière van anderen werkten, dan ben ik het met 
de  massa van ons volk eens, dat we dwazen zijn geweest.  

 
Attest van niet-onschadelijkheid.  

 
Voor de bevrijding plm. 2 á 3 dagen heb ik nog de brug in Aalst, die waarschijnlijk 
door de moffen geladen was, ontladen. Plm. 12 maal hebben we huiszoeking gehad;  

10 kinderen. Vader en ik waren beide ondergedoken.  
Onze N.S.B. burgemeester berichtte in een rapport aan de S.D. dat M. en zoon de 

gevaarlijkste individuen waren die in Eindhoven en omgeving rondliepen en spoedige 
maatregelen tot arrestatie geboden waren. Bij een huiszoeking na de bevrijding 
vonden wij hiervan een afschrift.  

 
Er hangen slechter getuigschriften in goede lijsten.  
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Waalre 

 
In Waalre is gedurende de bezettingsjaren evenals overal elders medewerking 

verleend aan onderduikers, het bezorgen van bonkaarten, hulp aan Joden en 
verschaffen van valse persoonsbewijzen.  

Er werd veelal individueel gewerkt. Men wist weinig van elkaar. Sommige personen 
hielden zich bezig met een groep uit Eindhoven met het onderbrengen en doorzenden 
van piloten. De voornaamste medewerkers waren F.v.D. (Frans van Dijk) en C.P. 

(Cornelis Perquin). Dit gebeurde vaak onder de ogen der moffen. Als bijzonderheid 
kan hierbij worden vermeld dat de piloten vaak ondergebracht werden bij 

alleenwonende moedige dames als b.v. de dames v. M. (van Moorsel) en mevr. v. D.C. 
(moeder van Frans van Dijk)  Ook verschillende boeren hielpen bij het onderbrengen 
en herbergen, soms kwamen vliegeniers terecht boven de varkensstal. Later werden 

de piloten ondergebracht in een hutje in het park dat toebehoorde aan de Eerwaarde 
Zusters te Eindhoven. Daartoe werd door een der ondergrondse leden toestemming 

gevraagd aan Moeder Overste met een zuster, die haar van advies moest dienen. Het 
was wel typisch dat de Eerwaarde Zr. E., Oostenrijkse van geboorte was en dat zij 
toestemming moest geven.   

 
Tijdens de terugtocht van de verslagen Duitse troepen door Brabant werd de 

illegaliteit ook in Waalre gebundeld en werd onder leiding van de P.A.N. een comité 
gevormd waarin vele illegalen zitting hadden. Deze vergaderden vele malen om 
gereed te zijn met de organisatie van het bestuur wanneer de Duitsers ons dorp 

hadden verlaten. Oud-militairen werden opgeroepen. Er werd getracht ‘s nachts 
wapens uit de omliggende plaatsen te verkrijgen. Er werden reeds voor de bevrijding 

Duitsers krijgsgevangen gemaakt, die onderdak vonden in een fabriek in het dorp.  
Reeds voor de bevrijding werd getracht vooraanstaande misdadigers te arresteren. 
Deze poging gelukte voor de gevaarlijke kapitein der Staatspolitie en mislukte bij de 

gehate dorpsgenoot alias J.P. (Jantje Pap, melkboer) 
Direct na de bevrijding werd de arrestatie van gevaarlijke en verdachte elementen 

met kracht ter hand genomen. Een groot aantal personen werd gearresteerd. 
Vergissingen kwamen natuurlijk ook voor. Er werd o.a. een verdachte gearresteerd 
waarvan later bleek dat hij zelf joden in zijn huis verborgen had gehouden. Deze is 

onmiddellijk vrij gelaten.   
Daarna is in het dorp een "Volkstribunaal" opgericht onder leiding van mr. J.W. 

bijgestaan door het Hoofd der School, de heer J.B. en een zeer gezien burger, de heer 
J. v. G. Dit "tribunaal" besliste (na getuigen gehoord te hebben) direct over het al dan 

niet vrijlaten van verdachte elementen. Een groot aantal personen, waartegen men  
geen bewijzen kon vinden, enkel gearresteerd op verdachtmakingen, werd losgelaten.  
 

In samenwerking met de commandanten van de P.A.N in Aalst werd aan majoor V. 
van het Militair Gezag te Eindhoven gevraagd het burgerlijk bestuur zo snel mogelijk 

te herstellen, hetgeen geschiedde.  
 
Er werd steun verleend aan de geallieerde opmars. Toen een tank van het 2e Britse 

leger probeerde de brug van Waalre naar Meerveldhoven over te gaan, zakten tank en 
brug in de Dommel.  

 
Hierop werd door de P.A.N. onder leiding van enige aannemers een nieuwe brug 
geslagen over de in de Dommel verzakte tank heen, waarna de geallieerde tanks weer 

verder konden rijden. Op de markt was een Inquire Office van de P.A.N. ingericht, 
waar aan de geallieerden inlichtingen werden verstrekt.  
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In totaal werden er door de P.A.N. van Waalre, 15 krijgsgevangenen aan de 

geallieerde troepen uitgeleverd. Er werden plm. 20 geweren buitgemaakt, een aantal 
revolvers, een berg munitie verzameld en opgeruimd.  

 
Door de commandant en de heer P. werd getracht een Duitse generaal die tijdelijk hier 

zijn intrek had genomen, te arresteren. Men trachtte daartoe met hem in 
onderhandeling te treden, hetgeen gelukte. Een hele avond hebben zij getracht de 
generaal ertoe te brengen zich over te geven, echter zonder resultaat. Toen zij de 

volgende morgen naar het Hoofdkwartier teruggingen, was de vogel gevlogen. Nog 
steeds werd het betreurd dat er op dat moment niet voldoende wapens aanwezig 

waren, want de gehele troepenmacht van de generaal bedroeg nog geen 15 man.  
 
Een week na de bevrijding werden enige leden der P.A.N. van Waalre aangezocht om 

een geheime boodschap over te brengen naar de bezette gebieden rond Tilburg. Twee 
leden der P.A.N. J.K. en J.L. togen op het oorlogspad. Voorzien van de nodige papieren 

werden zij bij de Engelsen doorgelaten, waarna zij naar Tilburg trokken. Voorbij 
Hilvarenbeek werden zij echter onder vuur genomen door enkele Duitse 
scherpschutters, die zich verscholen hadden in de bomen. Van ongeveer drie uur in de 

namiddag hebben zij toen gelegen in een sloot en wanneer zij zich bewogen begonnen 
de moffen te vuren. In de nacht wisten zij te ontkomen en kwamen via de Engelse 

linies in Waalre.  
 
Hoewel er natuurlijk ook onder de leden der P.A.N. waren die relletjes veroorzaakten, 

kan men zeggen dat de bevrijding van Waalre zonder ongelukken is verlopen.  
De arrestaties verliepen ordelijk en rustig. Bijzondere heldenfeiten hebben overigens 

niet plaats gehad. Dit was ook wel te wijten aan het feit dat Waalre niet langs een 
hoofdweg ligt en er dus slechts weinig troepen doorkwamen. Militair gezag heeft zich 
tegenover de commandanten van Aalst en Waalre meermalen waarderend uitgelaten 

over het verrichte werk. Tijdens de eerste dagen na het bombardement op Eindhoven 
kwamen ongeveer 2.500 inwoners van Eindhoven onderdak zoeken in onze gemeente. 

De eerste avond van het bombardement arriveerden er al rond 1000. Hierdoor kwam 
de voedselvoorziening van het dorp in gevaar. In samenwerking met een aantal 
burgers organiseerde toen de P.A.N. te Waalre een distributie, waarbij aan alle 

vluchtelingen reeds de eerste avond omtrent 1000 rantsoenen warme maaltijden 
werden verstrekt. 

 
De eerste dagen daarna toen zowat 2.500 vluchtelingen in ons dorp onderdak 

zochten, werd door de P.A.N. in samenwerking met bovengenoemd comité de 
distributie zo geregeld dat aan allen telkens volledige maaltijden konden worden 
verstrekt. Bij de boeren werd melk en aardappelen gehaald enige leden der P.A.N. 

reden dagen rond met een wagen om meel, erwten enz. bij elkaar te brengen. Kortom 
ondanks schaarste aan etenswaren, aan verwarming en accommodatie werd in die 

dagen aan alle vluchtelingen op vaste tijden drie maal per dag een volledige maaltijd 
verstrekt. Uit het comité der Eindhoveneren is zelfs later de gedachte naar voren 
gebracht om de Gemeente Waalre hiervoor t.z.t. een blijvende herinnering aan te 

bieden uit dank voor de door burgers en P.A.N. verleende hulp. 
 

Boontje komt om zijn loontje. 
 
Toen de Duitsers in Augustus 1944 in wanorde uit Frankrijk terugtrokken, waren de 

commandanten van de P.A.N. te Aalst en Waalre reeds plannen aan het beramen hoe 
men erin zou slagen de gehate N.S.B.-ers, welke in de gemeente Waalre woonachtig 

waren, te arresteren, voordat zij de benen konden nemen met hun moffenvriendjes. 
De voornaamste onder hen waren de kapitein der Staatspolitie L. de Burgemeester 
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van Waalre, N.S.B.-er S., en de beruchte handlanger der S.D., nl. J.P.  

Verschillende plannen werden te samen gemaakt en weer verworpen. O.a. probeerde 
men J.P. op te ruimen met de N.S.B. burgemeester via een bekende knokploeg uit 

Eindhoven (Strijp). De tijden waren echter niet geschikt om beide heren op een 
afdoende manier te laten verdwijnen zonder dat er represailles van de Duitsers te 

verwachten waren en dus wachtte men rustig de tijd af dat de Duitsers de macht niet 
meer zouden kunnen handhaven en men van de wanorde gebruik kon maken, 
genoemde heren te arresteren. 

 
De dagen die Dolle Dinsdag vooraf gingen, waren dus voor de commando's Aalst en 

Waalre, dagen van spanning en voorbereiding. Ondanks het feit dat men hier en daar 
enkele wapens vandaan kon halen, waren de ondergrondsen in deze gemeente over 
het algemeen absoluut onvoldoende bewapend om reeds gewapenderhand te kunnen 

optreden. Er werd dus besloten de heren met een krijgslist te verschalken en zo 
mogelijk snel achter slot en grendel te sluiten.  

De commandanten besloten dus ieder voor zich een plan te maken en zo mogelijk uit 
te voeren. Kapitein L. voelde reeds dat het spel verloren was en stelde zich in 
verbinding met een der geestelijken van het dorp, de ijverige kapelaan B., om langs 

deze weg te kunnen ontsnappen aan arrestatie. Natuurlijk waren de commandanten 
van Aalst en Waalre op de hoogte van het doen en laten van de beruchte kapitein en 

telkens brachten verspieders hen dan ook op de hoogte waar hij verbleef.  
De commandant van Waalre stelde zich daarop in verbinding met de kapelaan en bood 
men aan, L. tot na de bevrijding veilig op te bergen zonder dat deze enig leed zou 

geschieden. 
 

De kapelaan beloofde daarop deze boodschap over te brengen. Intussen werden 
overal in gemeente Duitse soldaten ingekwartierd in de hoop dat dit armzalig restantje 
van het fiere Duitse leger de vijand nog zou kunnen terugdrijven. De commandant 

van Waalre wist echter van inkwartiering vrij te blijven door voor te wenden dat er 
besmettelijke ziekte heerste in zijn huis, waardoor het dus altijd mogelijk zou zijn L. 

onder bewaking te houden in zijn eigen huis, hoewel er enig gevaar aan verbonden 
was. De Duitsers woonden n.l. bij zijn buurman en liepen de gehele dag rond het huis 
en door de tuin. Op een der dagen begin september toen alles 's nachts in diepe rust 

was, werd er plotseling luid en doordringend gebeld. Nog steeds was er de angst voor 
razzia's en dus ging de vrouw van de commandant naar beneden om te zien wie er 

was. De kapelaan stond daar aan de deur en vroeg naar de commandant. Toen deze 
naar beneden kwam zei hij, dat hij iemand bij zich had die onderdak zocht, waarop de 

deur werd opengemaakt en in uniform van kapitein der Staatspolitie met een revolver 
in zijn hand naar binnen stapte. Hij keek daarbij angstig door de slecht verlichte gang 
en vroeg, dreigend met zijn wapen: "Ben ik hier niet in een val gelokt?"  

De kapelaan stelde hem hierop gerust en men ging gezamenlijk naar de kamer; L. 
nog steeds met zijn revolver in zijn hand. Ook de commandant stelde L. gerust en zei 

hem dat hij hier veilig en goed verborgen zou blijven, want dat niemand iets wist van 
zijn schuilplaats. (Hiermee was dan ook de volle waarheid verteld). 
Des nachts sliep L. met zijn revolver onder zijn hoofdkussen hetgeen de vrouw des 

huizes niet erg prettig vond en dus werd zijn revolver hem af genomen. L. bleek de 
zaak echter nog niet te vertrouwen en men ontdekte dat hij in het vervolg sliep met 

een lang jachtmes onder zijn kussen. Ook dit werd hem dus afgenomen.  
Niemand van de dorpsbewoners wist waar L. was, behalve de commandanten van 
Aalst, zij werden van het succes op de hoogte gesteld. De woning werd door de 

commandant van Waalre zelf bewaakt en de koeriers kwamen telkens opnieuw aan de 
woning berichten zenden van de vooruitgang der geallieerden.  

Ook werden er voortdurend wapens het huis binnengebracht, zodat L. eindelijk 
bemerkte dat hij bij de duivel te biechten was. Na een week van spanning kwamen de 
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Engelsen het dorp binnengerukt en was alle gevaar geweken. Dezelfde avond werd L. 

door een arrestatieploeg onder gewapend geleide over gebracht naar de provisorische 
gevangenis in het Patronaatsgebouw van Aalst. Enige dagen daarna werd hij 

overgebracht naar een veiliger oord, door de Intelligence Service, welke aan de 
Commandanten der P.A.N. van Aalst en Waalre een compliment maakten voor de 

arrestatie van dit berucht individu. 
 
w.g. F.v.D. (Frans van  Dijk) 

 
Nuenen 

 
Het opschrift wettigt de stoutste verwachtingen. "Hoe P.A.N. rayon Nuenen werkte, 
lachte en leed".  

 
Nuenen bleek zelfs in Europa te liggen. Ofschoon niet direct in het hart van de 

Kempen en nog op behoorlijke afstand van Eindhoven, hoewel het per fiets maar een 
kattensprong is. Toch was Nuenen niet het eerst in het P.A.N.-verband opgenomen, 
maar evengoed droeg het dorp zijn aandeel bij in het daadwerkelijke verzet, en tot in 

de stad. En wel zo krachtig en opvallend dat ook Nuenen weldra de P.A.N. van zich 
deed spreken. In Nuenen stond ook het gastvrije doorgangshuis voor piloten, 

onverschillig uit welke richting. De invasie zou nog op heel bijzondere wijze beslag 
leggen op het vredige dorp. Nadat de Duitsers wat onzacht uit Tongelre waren gezet, 
hebben zij rond Nuenen een enorme hoeveelheid tankmateriaal samengetrokken, die 

weer op dit landschap terugviel, toen de Soeterbeekse Dommelbrug binnendoor, hun 
te riskant leek.  

Rond het dorp hebben de tegenstanders elkaar nog een degelijk aan de tanktand 
gevoeld, waarbij het kloppend geronk der vliegende bommen werd overstemd door 
het gierend gehuil van granaten. Nuenen beet op de tanden en wachtte zijn beurt af. 

De verzetsgeest had den moed gestaald, zowel als het geduld.  
 

Toen Dolle Dinsdag van onze Londense premier, hoewel niet voorzien, zijn kolderzieke 
komst steeds duidelijker aankondigde, toe Duitse troepen en troepjes op de sinds 
enige ons vertrouwde voertuigen als "anti-plof", kinderwagen, kruiwagen en bakfiets, 

ook in Nuenen de graag aanvaarde hilariteit hadden gebracht, ontstond het contact 
tussen de plaatselijke werkgroep van de L.O. en "Frits", de commandant van het 

district Eindhoven van de Partizanen Actie Nederland.  
Met tweeën ging men een bezoek brengen aan W.26, het adres dat later tot een 

begrip zou worden, evenals W I voor allen die er het harde werk hebben gezien en 
ertoe hebben bijgedragen Willemstraat 26, evenals Wal 1, voor alleen die er het harde 
werk hebben gezien en ertoe hebben bijgedragen. Willemstraat 26 en Wal 1, 

gonzende nesten van vastbesloten verzet, laaiende haarden van wat wij liefde voor 
land en vorstin en eigenlijk liefde voor heel onze christelijke gemeenschap wisten, 

verbonden door een onzegbaar en enkel spiritueel fluïdum met miljoenen 
gelijkgerichten in Noorwegen, Denemarken, Joego-Slavië, Frankrijk, Polen, 
Griekenland en Tsjecho-Slowakije.  

 
Deze rapporteur vergeet iets: Tegen een oven kan men niet gapen.  

 
Men waagt het heden ten dage de ondergrondse strijders voor waarheid, vrijheid en 
recht (in de waren zin van deze verheven woorden) vele lichtvaardige, zeer dikwijls 

valse beschuldigingen aan te tijgen. Verre van allen onzer te willen of te kunnen 
vrijpleiten van schuld, van vergrijpen tegen discipline en zelfs tegen de zo simpele 

geboden van de Allerhoogste zelf, meen ik hier een krachtig protest te moeten doen 
horen tegen de slappe mentaliteit  die het generaliseren hier wil dóórtrekken tot in de 
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uiterste geledingen van het illegale verzet; die de illegaliteit in de ogen van het 

Nederlandse Volk zoeken te degraderen tot een verzamelbak, van al wat in dolle zucht 
naar wilde avonturen en uit zucht naar winst, roof, wraak en wat al onzalige 

strevingen meer, bereid waren om de meeste dwaze acties tegen de "overmachtigen" 
bezetter te ondernemen, zonder zich te bekreunen om de gevolgen voor hun naaste 

omgeving of voor grote bevolkingsgroepen.   
 
Niet op eigen houtje ! 

 
Het contact eenmaal gelegd zijnde, is de band  tussen Rayon Nuenen en District-

Hoofdkwartier steeds zeer nauw en hartelijk geweest. Het contact is slechts eenmaal , 
zeer kortstondig verbroken geweest, door oprukken van Duitse eenheden door 
Nuenen in de richting van Son en Breugel.  

Commandant van ons rayon werd Ger, die eerst als actief lid van Trouw werkzaam was 
geweest en door activiteit een gewaardeerd medewerker voor de P.A.N. was 

geworden. Als zijn waarnemer en eerste helper trad op de Heer van Kampen, 
toenmaals als commies der belastingen gevestigd in ons dorp.   
In opdracht van Frits werd overgegaan tot vorming van een kerngroep uit actieve 

verzetsmannen. Om deze uit twaalf man bestaande kern werd, voorlopig alleen 
administratief, een grotere troep van rond veertig in de toekomst actieve P.A.N. 

strijders geconcentreerd.  
 
Achttienkaraats rapporteur. 

 
Als eerste belangrijke opdracht werd deze kern de onderbreking van de spoorlijn 

Eindhoven-Helmond toevertrouwd. Toegevoegd aan deze opdracht werd de 
mededeling dat springstof voor het uitvoeren niet beschikbaar kon worden gesteld en 
dat we dit dan zelf maar moesten zien op te lossen.  

Daar moeilijkheden met het verkrijgen van het nodige materiaal  moesten wij 
Eindhoven doen weten dat uitvoering der opdracht ons voorlopig onmogelijk was.  

Elke nacht werd evenwel trouw gepoogd de verwezenlijking door te zetten. Tot het 
einde toe vervolgde ons echter de pech en slaagden wij niet ondanks de waardevolle 
medewerking en inlichtingen van een der kernleden, die zelf bij de N.S. in dienst was.  

 
Het gebeurt meer dat in Nederland iets niet slaagt, ook zonder P.A.N. en Duitsers. 

Eens moest de vuurproef toch worden afgelegd:  
 

Andere contacten die in de loop van het verzet de genoemde kern van het illegale 
werk hadden versterkt waren o.m. L.O., Districtsleiding Eindhoven, N.S.F. en Parool in 
de dagen dat te Nuenen een belangrijk deel van leiding en redactie zich ophield.   

Uit deze dagen met Parool zal de lezer misschien het geval interesseren dat Ger had 
met de S.D., samen met Dick (een der Parool mensen, die later nog vastgezeten heeft 

maar gelukkig behouden is). Van Amsterdam nu was en zending onderweg naar 
Eindhoven, per trein. Enkele duizenden nummers van een nieuwe editie vroegen 
verholen toegang tot een deel van Brabant en Limburg. Deze toegang zou volgens 

afspraak door Dick en Ger worden verschaft. Nu gebeurde het zowel aan onze als aan 
Duitse zijde wel eens dat berichten over verzet, sabotage, spionage, contraspionage 

etc. en ook wel orders, verkeerd begrepen werden, te laat hun bestemming bereikten 
of verkeerd overgebracht werden. Het provisorisch karakter dat verzetsorganisaties en 
natuurlijk vooral haar "bureaus" meestal kenmerkte, het feit dat vele berichten slechts 

voor mondeling overbrengen geschikt waren en nog vele andere factoren, ook van 
psychische aard, waren veelvoudig aanleiding tot kleine vergissingen en vertragingen. 

In het geval nu dat wij weergeven, was door zulk een foutje, de aankomst van de 
koffers met Parools uit Amsterdam wat laat tot Nuenen doorgedrongen en deze 
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koffers, twee in getal, stonden reeds twee dagen in het bagagedepot te Eindhoven, 

voor Nuenen wist dat er iets lag. Berichtgever had reçu bij zich, vertelde dat de zaak 
vertraagd was en Ger en Dick vertrokken met ernstige gezichten op de fiets naar de 

Lichtstad. De kans immers dat een controle der achtergebleven bagage door 
Sicherheitsdienst of Gestapo werd uitgevoerd, hing iedereen boven het hoofd, die in 

die dagen een koffer opgaf op onze stations.  
 
Zoals de waard is, waren de Nuenense gasten niet.  

Dat koffertje zou en moest er uit komen en de heren improvisators gingen het hem 
leveren. Hoe, wist zelfs nog geen Duitser. Je kon er hoogstens je eigen leven bij 

kwijtraken.  
 
De ongerustheid van beide makkers bleek ook ten volle gegrond. Een kort onderzoek 

op het station wees uit dat Gestapo-agenten reeds gedurende twee dagen de wacht 
hielden in het bagage depot, rustig en waardig, om de koffers met de recepteur met 

de stille trom of "mit Gewald" naar de Paradijslaan te expediëren. Goede raad was min 
of meer duur, doch de twee soldaten in burgerjas ontwikkelden onder het "genot" van 
een Consi en een glaasje bier, een plan de campagne dat gebaseerd was op de 

eigenlijk niet zo dwaze veronderstelling dat alle wachten vermoeiend of vervelend is, 
dat zelfs mensen die wacht hebben wel eens weg moeten, kortom dat lange wachten 

de waakzaamheid niet bepaald bevordert.  
 
Bij het verlaten van het café nog een laatste repetitie: 

"Dus Ger, als ik buiten kom met mijn hoed op, dan is er niets voor ons te halen, houd 
ik hem in de hand, dan weet je het, hé ? Heb je het reçu bij de hand? Nou tot, ja tot 

wanneer, dat zien we wel. Je slentert maar wat rond, koopt een krantje, drinkt in een 
op het station uitkijkend café een biertje, als je de uitgang van het bagagedepot maar 
in het oog houdt. Ajuus, tot straks".  

"Succes Dick, tot straks".  
In de stationshal begon nu voor Dick (Simon Carmiggelt) een vervelend halfuurtje. 

Het duurde n.l. ongeveer een half uur voor de kans kwam en de wachthoudende mof 
even verdween. Ger stond inmiddels aan de trottoirband en onderhield zich met enige 
specimina van het genre "Eindhovense straatjongens" intussen het oog gevestigd op 

het bagagedepot. Op het ogenblik dat, met een brede glimlach over de rand van zijn 
krantje, het ongedekte hoofd van Dick uit het depot tevoorschijn kwam, de hoed 

bengelend tussen twee vingers, waarvan de andere drie broeders de krant hielden, 
was het de beurt aan Ger.   

 
"Zeg jongens, kunnen jullie mij een plezier doen en twee koffers voor mij uit het 
station halen. Ik sta hier met mijn fiets en die zet ik liever niet tegen de muur. Voor 

ieder van jullie aan kwartje. En hier heb je geld voor de koffers". 
Twee ongelovige jongensgezichten , verwonderd over die plotselinge gulheid, staren 

hem aan. Ger houdt het reçu en een biljet van F.2.50 al in de hand en steekt het de 
grootste der twee toe. Aarzelend nog steeds steekt die zijn vieze hand er naar uit, 
maar als die meneer met zijn in de wind wapperende wilde haardos zegt: "Nou ik zal 

het goed met jullie maken, een kwartje voor die het eerste terug is" gritst de jongen 
hem het gele floddertje en de rijksdaalder uit de vingers en de twee vliegen langs Dick 

het station in. Nauwelijks twee minuten later komen ze ieder met een koffer waar ze 
bijna onder bezwijken het station uit gestrompeld. Struikelend over de stenen en rood 
van opwinding wie er het eerste zal zijn buikschokken ze de koffers het plein over.  

Ger gaat ze tegen, sliert de koffers op zijn fiets en zegt nog "dat geld, laat maar 
zitten, de rest is voor jullie moeite" en zeult met heel zijn vrachtje zo snel als hij kan  

en mag zonder te vallen en meer speciaal zonder op te vallen, met de koffers naar het 
Binnenziekenhuis, waar een glunderende Dick hem later komt vertellen  hoeveel de 
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toch ruime stationshal te klein was, toen na enkele minuten die mof verscheen en 

merkte dat zijn kostbare aas van de haak gevreten was. Per auto werden de koffers 
naar Nuenen overgebracht, vanwaar het detailtransport en bezorging verder gelukkig 

zonder Germaanse interventie werden afgewerkt. Moge de lezer uit deze historische 
blunder der Gestapo weer eens blijken dat deze instelling , die overigens wel efficiënt 

werkte, ook ogenblikken van oververmoeidheid heeft gekend, die haar "noodlottig " 
werden, als verzetslieden ze maar op tijd bemerkten.  
Samenwerking en gebrek aan rivaliteit. 

 
Verdere contacten uit de dagen voor Dolle Dinsdag waren, zowel direct als via 

tussenpersonen: Jos in Eindhoven, die ons van vele wijze raadgevingen voorzag, soms 
langs omwegen ons aan waardevol kleingoed hielp, als stempels, P.B. zegels, en 
inlegvellen; Eddy die pas na de bevrijding voor ons uit de mist opdoemde als de leider 

van een groep die ook in ons dorpje vele Joodse gezinnen en enkelingen aan 
beschutting had geholpen. Tot deze groep behoorde ook M., van huis uit zelf een Jood, 

in Nuenen wel bekend o.a. van vele knusse "shot-partijkes" op het bleekveld voor 
M.v.d.R. Deze M. gehuwd met een christenmeisje, genoot uit dien hoofde bepaalde 
voorrechten, die hij de gemeenschap ten nutte maakte o.a. door levensmiddelen 

transporten ten behoeve van onderduikers; indirect, voor aan- en afvoer van piloten, 
we stonden ook in contact met de groep Harrie uit Eindhoven, hij werd helaas, na 

onschatbare diensten aan het land en aan de geallieerden, in het zicht van de 
bevrijding gearresteerd en liet medio augustus te Vught door de kogel het leven.  
God hebbe zijne nobele ziel.  

Er heeft even een indirect contact bestaan met de groep K. in Heeze via Wim in 
Eindhoven. Dit contact steunde op Jos, die boven reeds werd genoemd. Naar deze 

groep, waarvan Wim door een gelukkig toeval de enige overlevende is, als wij juist 
zijn ingelicht, gaan bij het schrijven van deze regels weer eens te meer onze 
weemoedige gedachten uit. Voor hen, en voor allen, contact of niet, dat is van geen 

belang, die in onze strijd het leven verloren, onze gebeden en onze warme dank en 
stille hulde. Jullie staan nog bij ons, jullie geest was onze geest en zal onze geest 

blijven. 
 
Schrik niet lieve lezer, we zijn maar in Nuenen, het land van Vincent: 

 
Want, kostbare doden van Nederland, de strijd die wij samen aanbonden, is nog niet 

ten einde: onze strijd was een strijd, die voor de duur der bezetting in de eerste 
plaats zich concentreerde op mof en handlanger, maar niet minder een strijd van 

geest tegen geest, en deze strijd is nooit teneinde alvorens de goede geest van liefde, 
recht en waarheid, waaronder alleen vrijheid waarachtig kan zijn, als overwinnaar 
zegevierend de eindpaal van het wereldbestaan zal hebben bereikt. 

 
Maar, in gemoede, zou alles ook niet zonder de P.A.N. zijn bereikt?  

Zeker, zeker, of course! Maar niet alle lezers zullen zich dwars door zulks een zure 
Nuenense appel hebben moeten heen bijten: 
 

De tweede opdracht voor de kerngroep Nuenen was het opzoeken van punten die in 
de loop van de Duitse terugtocht de bijzondere aandacht van de Germaanse schare 

konden trekken, zoals het Gemeentehuis, stalling, brandweerauto, telefoonautomaat, 
bruggen en duikers etc.  
Deze van een toezicht te voorzien en zo mogelijk tegen vernieling te behoeden, luidde 

de order.  
Bepaalde objecten werden gedurig in het oog gehouden maar nimmer is van Duitse 

pogingen tot vernieling sprake geweest.  
Zelf toen de befaamde en beruchte tegenactie der Duitse troepen tegen de geallieerde 
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corridor inzette en Nuenen gedurende twee dagen weer in Duitse handen was, is 

hiertoe blijkbaar nooit besloten. Duitse vernielzucht en wraakgierigheid hebben slechts 
weinig tijd en kans gehad zich over het geheel der Nuenense bevolking en haar 

"terroristen" uit te storten. Toen immers het dorp tot aan de brug in Breugel door rond 
de honderd Duitse tanks werd overstroomd en verder geïnfiltreerd met vrij sterke 

Pantzer Grenadier eenheden, heeft de bevolking voor het overgrote deel de plaats 
ontruimd. Door enkele arrestanten der P.A.N. die na bevel tot arrestatie in de loop van 
de morgen van 19 september  waren opgehaald, en natuurlijk na de middag bij de 

intocht der Tigers en Panthers door hunnen Freunden werden losgelaten, werden 
huizen van enkele partizanen aangewezen, waarna een speurtocht tegen leden onzer 

groep te wachten was. Slechts in twee huizen werd door de Duitsers geplunderd en 
vernield. De speurtocht schijnt nooit zeer intensief geweest te zijn. Hier en daar werd 
wel onder bedreiging met Schmeisser en pistool gevraagd:  "Wo sind ihre Sohne ? ", 

deze jongens werden echter nooit gevonden. Twee leden onzer groep , gevangen 
genomen te Nederwetten door Duitsers, die achterdocht hadden opgevat, werden 

door deze niet als "terroristen" herkend. Het "Sie werden erschossen" werd weliswaar 
zeer vlot medegedeeld, maar de gevechten die ’s morgens na de gevangenneming 
volgden vergden alle Duitse aandacht, en tijdens een dood punt in de gevechtsacties 

konden deze twee lieden de vlucht nemen  door een raam van het kolenhok der school 
te Nederwetten, waar men hen voorlopig had opgesloten. Bij deze twee P.A.N. 

strijders bevond zich nog een arrestant die tegelijk werd opgepikt door de moffen. 
Deze heeft het onnodig geoordeeld de Duitse bevelvoering in te lichten omtrent zijn 
ware identiteit. Bij gevolg bleven de Duitse officieren in het onzekere verkeren 

omtrent de ware bedoelingen van het hele groepje, wat zonder twijfel de levens van 
twee illegale werkers gered heeft. Na de ontsnapping ging het tweetal "binnendoor" 

over Eckart naar Eindhoven. W.26 vernam dat in Nuenen nog steeds heftig werd 
gevochten. Wij schrijven dan reeds 21 september.   
  

Contact met enkele Nuenense partizanen deed hopen dat de groep er zonder 
kleerscheuren vanaf was gekomen, wat later, gelukkig, inderdaad het geval bleek te 

zijn. 
 
Daar de grondige Duitse ratten niet over de onbetrouwbare brug kwamen, joegen de 

grondiger Engelsen er maar een paar dozijn vuurspuwende olifanten over heen, die 
geen diploma van gezinshulp overlegden, getuige de ravage, die ze hielpen 

aanrichten.  
 

Grote zorg had ons tijdens deze bedrijven het bruggetje over de Dommel bij Eckart 
gebaard. Officieel draagt deze brug maximaal 10 ton. Met pioniers-versterking en veel 
voorzichtigheid was het echter niet onmogelijk deze brug berijdbaar te maken voor 

althans de lichtere Duitse pantsers. Eenmaal een bruggenhoofd op de Eindhovense 
zijde en een behoorlijke aanvoer van troepen en materiaal, wat via Helmond nog 

steeds mogelijk was en de positie der Engels-Amerikaanse troepen in hun smalle 
doorgang naar Nijmegen werd er op  zijn minst, zeer onprettig door.  
 

Het optreden echter van een onzer gemeenteambtenaren, woonachtig in de buurt van 
het betrokken bruggetje, heeft deze calamiteit weten te verhoeden, welk feit voor 

ieder die Nederlands verstaat, is vastgelegd op een afschrift dat later aan de brug is 
bevestigd. Deze rustige Nederwetternaar – of zegt men liever Eckarter of 
Soeterbeeker – bracht in tripang-Duits de aanstormende pantsers op de hoogte: 

 
 "da da brugske zo rot waar, lijk ‘n mispel" 

 en "da ge dor mee hunne zwaore auto zeker nie over kost komme".  
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Je moet op het idee komen. Wie niet waagt die niet wint. Dit hebben later de Engelse 

"woestijnratten" ook gedacht en deze hebben met hun tanks wel de overtocht over de 
mispel gewaagd en "gewonnen". 

 
Enkele boerderijen en burger-woonhuizen werden tijdens de volgende zware 

gevechten vernietigd of ernstig beschadigd. Vergeleken echter met de omvang der op 
elkaar stotende tankerdelingen - totaal plm. 200 gepantserde oorlogsvoertuigen - 
mag de schade te Nuenen c.a. zeer gering worden genoemd. Betreurenswaardig 

echter is, dat twaalf der bewoners van onze gemeente het leven verloren en enkele 
gewonden tot het eind van hun leven de kwalijke gevolgen van twee dagen harde 

gevechten met zich zullen dragen. 
 
Geliquideerd: 

Onmiddellijk na de zuivering van het dorp door Britse troepen nam de P.A.N. groep 
weer haar oude plaats in en met de arrestatie der politieke verdachten werd opnieuw 

een begin gemaakt. Logisch waren enkele individuen spoorloos en een of twee van 
hen zijn nog steeds voortvluchtig, als wij deze regels voor U noteren. 
 

De groep heeft na de uitvoering van het bevel "openlijk optreden" met alle uitvloeisels 
ervan, nog slechts een kort bestaan gekend. Reeds op 19 september, de eerste 

middag van actie naar buiten, werd onze commandant naar Eindhoven geroepen als 
oud-onderofficier om bij de O.D. dienst te nemen. Na ongeveer drie weken was ook 
het wachtlopen geëindigd.  

De brigade Blauwe Jagers nam al spoedig de taak der P.A.N. over, voor zover het de 
politieke recherche aanging. Verschillende onzer jongens namen dienst bij de 

Stoottroepen of werden ingedeeld bij Britse onderdelen. De opheffing der P.A.N. en 
omzetting in N.B.S. had de algehele assimilatie van onze troep in de B.S. tot gevolg, 
terwijl bovendien een  groot deel afzag van het tekenen der verbandacte en zo al 

gauw tot normaal burgerleven terugkeerde.  
Na opheffing der Blauwe Jagers kon van een groep Nuenen in het geheel geen sprake 

meer zijn.  
 
In cauda non est .... Toch is ook Nuenen Nederland en Nederlands, of schoon het bij 

zich zelf eindigt: 
 

Als wij dan hiermee aan het eind komen van ons verslag, weten wij beter dan menig 
lezer, dat dit verslag niet de pretentie kan hebben een volledig beeld te geven van 

alles wat er in onze Nuenense verzetsgroep is gebeurd, besproken en ook nagelaten. 
Het verzoek om een korte bijdrage voor dit overzichtswerk hebben wij dan ook 
nimmer opgevat, als aan ons gedaan met de bedoeling een droge chronologische 

opsomming der feiten te geven. Wij hebben gepoogd de grote lijn van ons werken en 
denken in deze materie, vast te leggen. Mogen wij aan het slot van dit overzicht alleen 

nog onze dank uitspreken, die de dank zal zijn van alle Nuenenaren.  
 
Dank aan Hem, die zich voor Nuenen de ware Voorzienigheid heeft betoond, door ons 

dorpje in vergelijking met vele andere in het Zuidelijke landsdeel, te sparen voor de 
verschrikkingen van de afgelopen beestachtige oorlog. Met goede moed gaat Nuenen 

vooruit op de weg van herstel. Materieel mogen wij hier wel van een slagen spreken. 
De meer geestelijke verwondingen die de oorlog ons toebracht mogen dan nog niet 
geheel gesloten genoemd worden, de verhoudingen zijn, voor een zeer groot deel 

gesaneerd. Moge dit zo blijven voortgaan, tot heil van onze gemeenschap. 
 

Van Gogh blijkt niet tevergeefs in Nuenen gewoond te hebben.  
Wie op den Heer vertrouwt, heeft niet op zand gebouwd.  
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EINDHOVEN 

 
De spin in het verzetsweb. Van welke soort vraagt kritisch Nederland ongeduldig: 

kruisspin, jachtspin, hooiwagen, waterspin, welke soort is de hoofdzaak ?  
Naar believen!  

Natuurlijk een kruising en een zware. Van de verste uithoeken trilde elk draadje van 
het weefsel de berichten over naar het kruispunt: op stel en sprong schafte zij zich 
een uitgebreid stel zevenmijlspoten aan en schommelde braaf in het centrum, als 

ontstelde speurders haar op afgelegen voorposten achterna zaten.  
Indien grote gebeurtenissen hun schaduw vooruitwerpen dan droeg de drogisterij in 

Strijp wel een dwingende naam: Het Kruispunt!  
 
Daar stak dan ook de rattenkoning Weber (Willy Weber, hoofd van de S.D., de 

Sicherheitsdienst te Eindhoven) de revolverloper in het verzetsslot en arresteerde 
Jacques.  

Bij het opbergen van het bezwarend materiaal schrokken zelfs de ingewijde 
huisgenoten van de vulkaan van formulieren, bescheiden, foto's, zegels, kaarten, 
wapens en munitie, waarop zij bivakkeerden.  

Volgens H., leider van de L.O. is vanuit Het Kruispunt het meeste illegaal werk verricht 
van geheel Eindhoven.  

 
Daar vond de P.A.N. de "oprechte trouw". Daar waakte en zorgde de "sterke vrouw uit 
het Evangelie", zoals de belezen kameraad Sieraad zich uitdrukte. Haar komt ook de 

eer toe van de titel van dit boek.  
Een heirleger van al of niet gestichte organisaties maakte de stad, nabij en veraf, 

veilig. Niet alles is gelukt, niet alles mislukt. 
 
In het Drentse dorp werkte in Strijp de kerngroep Eb (Egbert Wever) al geheel 

zelfstandig, voordat contact werd gelegd met de hoofdleiding. Drie Franse 
krijgsgevangenen zwierven radeloos rond tot zijn na 21 dagen in handen van de 

P.A.N. vielen, die met het geval korte metten maakte en hen onder de ogen van de 
Duitsers voorzag van voedsel, kleding, onderdak, tolk en papieren, waarna 
grensoverschrijding kinderspel werd.  

Zij zaten hulpeloos in de Antoniuskerk en wisten niet aan wie zich toe te vertrouwen, 
tot Tom (Piet Hagen) de knoop doorhakte en Tante Mietje (Maria Maas) er bij sleepte, 

die met de eenvoudige woorden: "Vous confiez vous à ces hommes, ils se sont confiès 
à vous", alle argwaan en aarzeling wegvaagde. 

 
Aan elk bengelend touwtje trokken de Duitsers, of er geen net te voorschijn zou 
komen. Het net was Nederland: enkel gaatjes. Alleen wie de snuiten heeft gezien, de 

snauwen gehoord, de koppelriemen, spijkerschoenen en geweerkolven gevoeld, mag 
ervan meepraten, hoe sprekende dieren, mensen tot verraad trachten te brengen.  

 
Schrede voor schrede sloop en kroop de P.A.N., de kop gedoken, het gezicht 
gemaskerd, de orders in het geheugen, de stalen wil in de ongewapende vuist.  

Vormloos, kleurloos, naamloos.  
 

Maar de bezetter voelde de priemende blik van de verzetter in de rug en greep naar 
gijzelaars of toevalligen.  
Hij tekende blauwe vakken op zijn terreinkaarten met een waarschuwing  

En ze haastten zich door Eindhoven, gebukt en grauw, maar er door, niet rustend voor 
ze deze Blauwe Zee achter zich hadden. De zee van de P.A.N. 

Ze wisten dat deze desperado's slechts het onmogelijke voor waarschijnlijk hielden. 
Alleen zulke realisten zouden wandelende munitiemagazijnen een ongeladen wapen 
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onder de neus houden. En de dappere armen wiekten spoorslags ten hoge, de 

onmisbare oorlogsbuit offerend aan de verblufte overweldiger. Ze hadden zo lang 
moeten wachten, dat de kansen vergeten werden. Waren de toegezegde geweren 

gedropt geweest en tijdig, dan had Eindhoven, vooral in industriegebouwen en 
spoorwegemplacement minder verloren aan de Sprengcommando’s.  

Ongewapend loerden de sluipschutters naar de vernielers die "we met twee geweren 
hadden kunnen wegblazen". De geweren waren er wel, maar mochten volgens de 
orders het daglicht nog niet zien. Het was nog te gevaarlijk; de zoon van de 

commandant had ze wel met 4 tegelijk open en bloot van de blekerij naar Tongelre 
gesleept, toen de bevrijding naderde.  

De landlopende Landwachters hadden hun beschermers nog jachtgeweren. 
 
Zeker als men boven verzetswerk verheven is, kan men het eenvoudig vinden een 

weefsel van tegenstand uit te leggen in en om een stad van over honderdduizend 
mensen plus een wisselend aantal Duitsers, waartussen dag en nacht enkele 

tienduizenden buitenpoorters zich te weer stelden.  
Zeker als men gelieft te vergeten dat een hevige ruk op een hoofddraad niets, en een 
onmerkbare trek langs een zijlijntje, alles kon beteken. Meerdere afdelingen zijn 

immers met een slag ontwricht. En het dagelijks dreigend verraad, bij de 
overstelpende wirwar van goede en slechte aansluitingen!  

Niet alleen verraad uit angst, winstbejag of wraak, maar listige en vaak dappere 
insluipers. Niet voor niets werd afgestapt van lijsten met werkelijke namen. Niet voor 
niets werden huissleutels geruild; zonder loting. Niet voor niets werden gevaarlijke 

boemelstreken uitgehaald, lang na sluitingstijd, om een koerier te dekken, die anders 
alleen, er door moest.  

Heel wat achtbare of geachte lieden hebben het in vredestijd op zich genomen om 
dronken de nuchterling uit te hangen, maar die mensen moesten het in oorlogstijd 
andersom klaarspelen. 

Goede koffiebonen gaan al een heel eind tegen de verwenste dranklucht op, maar 
waar is surrogaat voor de gewenste wierookwalm, als geen mens het geestelijk vocht 

mag schenken of kan bekostigen?  
Het lijkt eenvoudig, te wachten of te laten wachten. Maar het wordt anders als men  
wacht op de man, de vader, de zoon, de dochter, uitgegaan voor een gevaarlijke 

zending, waar meest de radeloze nacht mee gemoeid was. En heel anders, als men 
even oploopt "zo weer terug" en men moet overnachten, ver van de dan vermoedende  

huisgenoten, die "het" natuurlijk voor elkaar verzwijgen. Bij zekerheid sterft het leven, 
in onzekerheid leeft de dood. 

 
Zoals het meestal in elke verzetsbeweging verliep, zo ging het ook bij de P.A.N. 
Steeds waren het de beste krachten die plotseling niet meer van een onderneming 

terugkwamen, of des nachts van hun bed werden gelicht. Voor hen die deze mensen 
gekend hebben en hen hebben zien strijden, tegen de bezetters, is het tegenwoordig 

maar al te vaak voorkomende egoïsme, somtijds gepaard gaande met corruptie en 
bedrog, een voortdurende doorn in het oog. Het is droevig te moeten constateren, dat 
ondanks dergelijke voorbeelden van vaderlandslievendheid, nog altijd vele mensen 

niet tot het inzicht zijn gekomen dat alleen goedwillende onbaatzuchtige samen- 
werking kan leiden tot het volledige herstel van Nederland en de wereld dichtbij en 

veraf.  
Wij misten deze gesneuvelde niet alleen tijdens de bezetting, vanwege het vele 
ondergrondse werk dat zij nog konden doen, doch wij missen hen nu nog: hun 

rechtvaardigheid, hun stuwkracht, hun idealisme voor de wederopbouw van 
Nederland.  

Moge dan dit boek ook een weinig bijdragen ter verhoging van de steeds meer 
verslappende interesse voor de nagelaten betrekkingen van deze gesneuvelden, opdat 
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ook voor hen betere tijden mogen aanbreken.  

Men kan goedsmoeds over het hoofd zien, wat die mensen, in dienst van God, 
Koningin en Vaderland, zich en vooral de hunnen, aandeden.  

Moesten aandoen, wilden zij de roep volgen, die van binnen luider klonk dan waar ook 
van buiten. Dit houdt natuurlijk niet in, dat zij voorbestemd waren om de 

wederopbouw anders dan lijdelijk te steunen of op de gebruikelijke manieren.  
Niemand kan in Nederland uit de grond stampen, wat internationaal ontbreekt.  
Waar een wil is, bleek glas te zijn. Het is werkelijk niet zeker dat een P.A.N. steunend 

op de verwachtingen van het volk voldoende waarborg zou geven voor de 
ongereptheid van de zwarte handels en wandels, handelaars en wandelaars incluis.  

 
De P.A.N. trad uit de schaduw in de schaduw terug, om het her-optreden van  
teruggetreden goeden en gegoeden, mogelijk te maken. Hare leiders hadden de ogen 

niet in de zak, vóór, tijdens, noch na de bezetting en de gewone man evenmin.  
 

Spinnen hebben geen ogen nodig en plegen geen zijde te spinnen; zij verzuimen te 
praten. Deze spin moest haar bekwaamheden ook nog uitvinden.  
Nood maakt vindingrijk en ervaring is de beste leermeesteres. Het web kwam er en de 

alomtegenwoordige tarantel (soort spin) was nergens. Haar eerste P.A.N. fosforinjectie 
werd dus maar Joods-communistisch verklaard. Ofschoon zij de nacht moest kiezen 

hielpen de leden de hitte van de dag dragen overal waar goed gezinden alleen of 
gezamenlijk door daad, verzuim en weigering het goede hielpen strijden of lijden.  
Er moest veel geholpen worden want het gewone volk kan zich zelf niet helpen. Wie 

geen achterdeur kent, kan werken en wachten. Aan de ijzeren gordijnen der loketten, 
gelden nummers aan de open achterdeur, namen.  

 
De helpers riskeerden altijd, met hun lading, zichzelf. Toch moesten mensen, 
wapenen, apparaten, levensmiddelen, kleding en papieren vervoerd worden.  

Deze strijd was minstens zo verbeten als de gewapende en de Duitsers hebben 
menige strijder omgesmeed van ongewapend tot gewapend verzet.  

 
Wat zouden de geallieerden hebben gesteld tegenover achtergebleven vijanden die in 
Engelse uniformen Eindhoven onveilig maakten als niet de P.A.N. dag en nacht 

patrouilleerde en het raadsel van gebonden ontklede lijken in het kanaal had 
opgelost?  

 
Engelse vlammenwerpers bliezen de tientallen, uit door de P.A.N. ontdekte 

schuilplaatsen. De Duitse artillerie-Peelstelling ontbrak definitief op de geallieerde 
stafkaarten. De P.A.N. wist er wel van en legde ze over, keurig getekend, op een 
presenteerblaadje.  

 
Het is gemakkelijker na dan voor de overwinning, omstandigheden of deelnemers te 

bagatelliseren. Het grote, drukke, sterk bezette Eindhoven werd het hart van de P.AN. 
organisatie, wat niet belette, dat improvisatie de boventoon voerde. 
Men was en bleef immers in de minderheid, maar geruime tijd was Eindhoven 

hoofdstad en residentie van Bevrijd Nederland. Daarom richtte de Luftwaffe haar 
bombardement ook op Eindhoven, om de bevrijding op het hart te treden.  

Maar het schalde door de ether: Hier, Herrijzend Nederland! 
 
Altijd was Brabant een deel van Nederland, ook van 1500 tot 1700. Ook in 1918. Nu 

was dit Brabant het gehele Herrijzend Nederland.  
Het verleden was christelijk vergeven, de toekomst zouden zij in goed vertrouwen uit 

handen geven, maar voor het heden wilden ze voorlopig zelf instaan. De hoeven van 
de oostelijke Hunnen konden onderliggenden op hoofden en harten stampen, maar 
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hoe geknecht ook, geen macht ter aarde kon deze vuisten het heilige pand der 

vrijheid ontrukken. 
Were di! 

Zij hadden Rossen Maarten doorstaan, de Staatsen, de Sansculotten, de Voetbranders 
en de Kozakken, de veldtocht van 1830 en de mobilisatie van 1914. 

Were di! 
Eindhoven zou meteen de benaming Lichtstad recht doen wedervaren. 
Deerlijk geschonden, vloog zij triomfant omhoog en stak trots haar radiovuist in de 

ether.  
Hier, Herrijzend Nederland ! 

Toen dreigden nog honderden Duitse vuurmonden uit Nuenen, roffelden de vliegende 
bommen en ratelden de vliegtuigmitrailleurs over Welschap. 
Niet tevergeefs had de Brabander zijn geloof gehandhaafd door de eeuwen heen, niet 

tevergeefs was hij gehard door karige opbrengst van zware arbeid. Geen leuze was 
juister dan de eigene: Were di! 

Verweren zouden zij zich, tot het uiterste, tegen elke macht ter wereld, in scherp 
berend en hard doorgevoerd Partizanen-verzet. 
Alleen niet, tegen Nederland, niet tegen zichzelf.  
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Wie meent dat de P.A.N. staatsgreepneigingen koesterde, doet haar onrecht, al zijn er 

landen waar de gewapende verzetsbeweging naoorlogse deiningen veroorzaakte.  
Wie meent dat de P.A.N. steunend op toestanden, misstanden en weerstanden, niet 
tot zelfs een staatsgreep in staat was, doet haar evenzeer onrecht.  

De P.A.N voor God, Koningin en Vaderland, had niets tegen op het goede, maar alles 
op het kwade; zij eiste geen wonderen van mensen. Wie niet onderscheidt tussen 

daad en woord doet onrecht aan zichzelf.  
 
Wie zwijgt, stemt toe en de P.A.N. stemt evenmin toe als wie ook, in het erkende of 

verzwegen verkeerde. Het heeft daarom nog geen zin binnen of buiten de 
perekapperswinkel de eindeloze jeremiaden aan te vullen. Nederland is een klein land, 

maar de Nederlanders zijn een groot volk. Er schijnt blijkens de pers geen doctoraat in 
de futurologie nodig, om te horen en te zien, dat in Nederland nood, naast moedwil 
heerst. Dit impliceert tot spreken, slapende honden worden ook wakker. In de nood 
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slaapt niemand en satan slaapt nooit.  

Als de patiënt niet spreekt, behandelt de dokter hem zeker niet.  
Daarom zou het een onvergeeflijke leegte in dit boek zijn, als het volk van zijn 

oorlogsdaden sprak, buiten verband tot zijn vredesomstandigheden. Men schijnt te 
vergeten, dat de benedenlaag der onontwikkelden de sanering ter hand neemt als de 

ontwikkelde bovenlaag blijft uitstellen. Er zijn nog geleidelijke internationale 
invloeden.  
Het voorkomt niets, dat de luidprekers der autononen in woord en schrift bewijzen dat 

zij welwillend op de hoogte zijn.  
De gewone man, de echte, heeft evengoed zijn weegschaal, al haalde hij ze niet uit 

boeken. De Schepper heeft Adam geen bibliotheek in de rugzak geschoven.  
De eredienst van het woord is in tijden van overvloed tot afgodische afmeting 
uitgegroeid en het mag verwonderen als algemene oproep in tijden van schaarste en 

concurrentie, daaraan veel zal veranderen. Hoe meer we ons aanstellen , hoe minder 
ze ons vertrouwen. 

Het is erger, woorden dan stenen voor brood te geven. De met stenen bedeelde wendt 
zich al en vraagt nog elders. Ook de gewone man heeft echte zintuigen, echte 
behoeften, echte plannen, echte kinderen en echte ervaringen. Daarom gaat het niet 

aan, hen op te roepen in oorlog maar af te wijzen in vrede, en te blijven aansporen tot 
ijverig wachten en zwijgen.  

Deze akker van vertrouwen levert een oogst met, geen mens weet hoeveel, 
wantrouwen gemengd. De rechtmatige bezetter van elk vaderland is God, de bezitter. 
Het wantrouwen is onkruid dat satan de verzetsgeest, tussen de tarwe zaait, in slijk 

der aarde.  
Al blijft het gevaarlijk en onvoordelig en nutteloos, om hierin ongevraagd mee te 

spreken, de vraag is of het onwaar of schadelijk is. Want inderdaad kan de 
binnensanering zover worden uitgemeten, dat de buitenduivel ontijdig aan het langste 
godseind kan gaan trekken, al verschuilt men zich wat vlot achter dit gevaar.  

Zodra feiten de woorden in de schaduw stellen, is de gevaargrens overschreden, al 
zwijgen de ivoren torens nog zo hoopvol, al bloeit de jubileumdysenterie, al openen 

alle periodieken komisch bedoelde afleidingsrubriekjes en wordt er al eens een 
zogezegde paris of voorbijganger voor de microfoon gehesen.  
Hoofdzaak blijft dat iedere heilige zijn zevenklapper krijgt.  

Wie, was is in Nederland belangrijker dan wat!  
Zolang tekort naast teveel bestaat, blijft het overwicht verdacht voor het onderwicht. 

Te erger als de, ook tot autoritair spreken onmachtige, bovendien nog zwijgt. Zo zag 
het de P.A.N. en daarom sprak de P.A.N.  

Kinderen die vragen, worden ook wel overgeslagen, maar niet door eigen schuld. 
 
Dit boek bedoelt echter niet, de litanie der zondige zielen met een echo-aanroepingen 

te verlengen en in koolgeitsop-pralerij naar beide kanten kushandjes of vuisten te 
zwaaien; nog minder om het onmogelijke te verwijten. Als er iets te veel is, dan is het 

papier. De lawine van artikelen en de orkaan van toespraken, bewijzen minstens dat 
de mond harder werkt dan de hand. Als alle handen zwegen, zouden de monden gauw 
uitgewerkt zijn. Wie de hand opent, wordt direct begrepen, wie de mond opent, helaas 

nog eerder. Wie beide opent, opent harten. Voorlopig kon boete staan op zelfs elk 
zilveren woord op elk goudschaaltje, al was het alleen om meer handen aan het 

gangspil te brengen. Toen de roofvogels in 1940 binnen zwermden, dreunde de stem 
van de Staat: 't is plicht dat iedere jongen en: alle man van Nederlands stam!  
De P.A.N. is van Neerlands stam. De Brabantse tak, die in 1918 zijn betrouwbaarheid 

bewees. Daarom moet een P.A.N. boek geen farce zijn, geen nieuwe 
amusementslectuur uit de bezets- en verzetstijd en nog minder een Willem de 

Zwijger-onderonsje of een receptenboek voor stenen der wijzen. Er staan op 
wapenschilden maar te weinig lintwormen, papegaaien, struisvogels of kameleons. 
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Praatjes vulden geen gaatjes. Zeker niet in lopendeband-mozaïk. Zolang nog boorden  

aan kielen, alleen de draadjes van het net leren, zullen kandidaten voor 
zelfwederopbouw door de gaatjes blijven glippen. 

Het is inderdaad niet ieders werk, de algemeenst bruikbare regeling te ontwerpen; 
een net dat kleine vissen tegenhoudt en grote doorlaat.  

 
Deze opdracht gold niet: Zoals het moest! Of zoals het niet moest. Het eerste weet 
niemand. Het laatste iedereen. Ieder wil staan over ieder, in plaats van het naast 

ieder. Zolang de samenwerking een suprematiestrijd moet blijven, lacht de derde; 
internationaal of niet. De opdracht was zelfs niet: Zoals het is. Ieder weet dit voor 

anderen. De opdracht was: Zoals het was! Omdat het anders werd gezien. Het geldt: 
de werkelijke P.A.N. in het werkelijke Nederland, getuige het pamflet van voorjaar 
1944: Aan de Leiders van Jong Nederland. Hoe veel of hoe weinig belangrijk men de 

P.A.N. ook acht en hoe onmisbaar zichzelf en zijn soort. 
Wij willen Nederland houwen! Voor God, Koningin en het hele volk. 

Every inch Gods own country. 
 
Voor de overlevenden wil dit boek een herinnering zijn aan de tijd waarin zij telkens 

weer opnieuw met de dood voor ogen, zich inspanden om de bezetters schade toe te 
brengen, hun invloed te verzwakken, hun maatregelen teniet te doen of hun 

vernietigingsplannen te dwarsbomen. 
Wij hopen echter dat het niet bij een loutere herinnering zal blijven, maar dat het hun 
zal aansporen, al hun krachten te blijven geven in het belang van een gezonde en 

rechtvaardige samenleving. Veel waardering voor hun werk zullen zij nooit 
ondervonden hebben, enerzijds omdat het juiste van hun handelingen nooit scherp 

werd  voorgesteld, anderzijds vanwege de ondankbaarheid, die nu eenmaal ’s werelds 
loon is.  
Wat het eerste betreft kan dit boek verhelderend werken en moge het in deze zin voor 

de oud-illegale werkers een eventuele steun zijn voor hun toekomstplannen.  
Of het boek erin zal slagen meer waardering bij te brengen voor de materiele en 

maatschappelijke moeilijkheden der oud-illegale werkers blijft een vraag, welker 
bevestiging afhankelijk is van de gevoelens van medeleven en christelijke 
naastenliefde van het Nederlandse volk.  

Het is niet onze bedoeling aan de reeds bestaande verzetsliteratuur een boek toe te 
voegen van louter ontspanningslectuur, doch meer een stukje geschiedenis te 

schrijven. Maar al te vaak wordt verondersteld dat sabotage en gewapend verzet 
slechts zeer sporadisch zijn voorgekomen in het Zuiden van Brabant, terwijl de 

waarheid is, dat nergens een zo intensieve partizanenstrijd als in het district 
Eindhoven, heeft plaatsgehad.  
 

Nog vele gebeurtenissen waren onopgehelderd gebleven en op de vele vragen "Hoe 
zat  dat eigenlijk", geeft dit boek een antwoord. In chronologische volgorde verhaalt 

het hoe de P.A.N tot stand gekomen is tot de dag der liquidatie; hoe de P.A.N. werkte, 
wat precies gedaan is en welke de waarden van de organisatie zijn geweest, voor 
Nederland, hun aandeel in de strijd en daarna de verdiensten voor de geallieerde 

legers.  
 

Het boek wil dan pogen een ander licht te werpen op de mensen van het 
ondergrondse verzet. Maar al te vaak worden zij beschouwd enkel en alleen als 
degenen die vlak voor of na de bevrijding in blauwe overall met band, enkelen 

misschien iets te branie-achtig of soms met te veel poeha, zijn opgetreden. Men 
vergeet echter dat de verdiensten als ondergronds werker liggen vóór de tijd dat zij 

als zodanig kenbaar waren.  
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De mannen van de P.A.N. hebben hun werk gedaan in colbert-kostuum, regenjas en 

gleufhoed. Zij fietsten dagelijks met de dood in de schoenen langs Uw huis net als 
ieder ander en bezorgden een bonkaart, Ausweis of iets dergelijks, even onopvallend 

als de postbode Uw brieven bracht. Dynamiet in aktetas en zakken of valse 
bescheiden in plaats van boterhamen of zakenpapieren en door het feit dat de tijd van 

hun prestaties niet samen kan vallen met de erkenning ervan, is dit laatste dikwijls 
achterwege gebleven.  
 

Ook willen wij hierbij nog betogen dat de P.A.N geen enkel politiek tintje had. Onder 
de P.A.N. bevonden zich mannen en vrouwen van alle gezindten en richtingen, zoals in 

elke verzetsorganisatie, doch als organisatie stond de P.A.N. buiten, of liever, boven, 
welke politieke richting ook. Evenmin was de doorsnee P.A.N.-man iemand die zijn 
illegaal werk deed uit zucht naar avontuur. Een avonturier besteedde zijn tijd onder de 

bezetting voordeliger en minder gevaarlijk.  
De mannen en vrouwen van de P.A.N. streden voor Nederlands welzijn om redenen 

van rechtvaardigheid, principes en naastenliefde.  
Velen zouden nu nog, onbaatzuchtig, hun beste krachten willen wijden aan het welzijn 
van Nederland, doch het is vaak maar al te deprimerend om te midden van 

fortuinzoekers, egoïsten en baantjesjagers, opofferend te blijven, vooral waar het 
goede dikwijls uitgebuit wordt door corruptie en intriges. De helft van de geest van 

verzet zou voor Nederland een dubbele winst betekenen.  
 
Daarom bleef Eindhoven het hart van de P.A.N. en werd Eindhoven het hart van 

Herrijzend Nederland.  
Zoals de Eindhovense S.D. chef Weber bewees, die elke sabotageplaats in de 

omgeving met zijn tegenwoordigheid bevuilde, waar hij zijn teutoonse 
onverzoenlijkheid mocht meten met de Brabantse onverzettelijkheid.  
 

Ook de Effendi der tegenpartij heerste van daaruit tot de grens; en actie van Heeze 
belanddde dan ook volgens de hierarchieke weg in Eindhoven; maar vooraf netjes 

door de Commandant van Heeze gekraakt en overgenomen.  
 
. 
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MARECHAUSSEE-GEWEST EINDHOVEN 

Afdeling      Valkenswaard 
Groep         Maarheeze 

Post            Achelse Kluis 
 

Onderwerp: Dynamiet-aanslag hoogspanningsmast. 
 
RAPPORT. 

 
Op de zeventiende juli, 1900 vier en veertig, omstreeks vijftien uur, ontving 

ondergetekende, Adrianus Quirinus van Noort, Hoofdwachtmeester, 
Groepscommandant der Marechaussee te Maarheeze, van de Heer Gemeente- 
secretaris te Maarheeze, de mededelling, dat een dynamiet aanslag gepleegd was op 

een der hoogspanningsmasten der Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits 
Maatschappij, gelegen onder en in de gemeente Maarheeze, in de onmiddellijke  

nabijheid van de Grashut, gelegen aan de weg naar Someren.  
 
Na de telefonische voorlopige meldingen gegeven te hebben ingevolge de geldende 

voorschriften aan de Heer Gewestelijk Commandant der Marechaussee te  
's-Hertogenbos, aan de Beauftragten der Polizei bein Reichskommissar in  

's-Hertogenbos, aan de Sicherheitspolizei in Eindhoven en aan de Heer Afdelings  
Commandant der Marechaussee te Valkenswaard, heb ik mij met de Heer Gemeente 
secretaris der Gemeente Maarheeze en de Opperwachtmeester Postcommandant  

Achelse Kluis, Johannes Heribertus van den Elshout, naar de plaats van het misdrijf 
begeven, om daar het onderzoek ter hand te nemen. 

Daar aangekomen voegde de Heer Weber van de Sicherheitspolizei te Eindhoven zich 
bij ons, die per motor gekomen was.  
 

Wij bevonden het volgende :  
 

"De hoogspanningsmast 84 (vier en tachtig) lag gekanteld.  
Drie spijlen van deze mast waren totaal afgeknapt, terwijl de vierde, waaraan de 
lading nog bevestigd was, niet gesprongen was. Deze laatste was geheel verbogen 

door het volledig overhangen van de mast. De twee en dertig meter hoge mast was zo 
neergekomen, dat de hoogspanningsdraden intact gebleven waren, zowel de 

verbinding naar mast 83 als die van mast 84 naar mast 85.  
Van de twee armen die zich boven aan de mast bevinden, was er een intact, terwijl de 

tweede op ongeveer de helft verbogen was en ten dele in de grond stak. 
Bovengenoemde spijlen waren juist boven de betonnen steunen afgeknapt.  
Van de vierde lading, die op ongeveer anderhalve meter van de betreffende steun was 

aangebracht, leidden de stroomdraden nog naar de wekkerinrichting en naar de drie 
elektrische, serie-geschakelde batterijen. Nadat de wekkerinrichting buiten werking 

gesteld was, is de lading van de vierde spijl verwijderd. Deze lading was bevestigd op 
een plankje, ongeveer dertien centimeter lang en tien centimeter breed. Zij bestond 
uit een zachte kneedbare bruine stof. 

Hierin was een gleuf gemaakt waarin de ontstekingspatronen gelegd waren, waaraan 
de stroomdraden zich bevonden, die naar de batterijen leidden. De lading, alsmede de 

batterijen, stroomdraden met de ontstekingspatronen en de wekkerinrichting, zijn 
door de Heer Weber medegenomen voor verder onderzoek. Daar geen ongelukken 
konden gebeuren in verband met het onder stroom staan der draden, werden geen 

posten voor bewaking uitgezet. De mast stond, in tegenstelling met de overige, op 
een plaats, waar het houtgewas welig tiert, waardoor de daders zonder gezien te 

worden hun sabotagedaad konden voltooien.  
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Voor het aanbrengen van de lading zijn enige delen van de mast verwijderd, die ter 

plaatste weer gevonden zijn. Als nadere toelichting mag dienen, dat in de avond van 
de zestiende juli, omstreeks drie en twintig uur wel een hevige knal gehoord is, doch 

toen kon men zich niet voorstellen, wat er gebeurd was. De vermoedelijke afkomst 
van het dynamiet is in de mijnstreek en is dezelfde stof, waarvan de schietmeester 

gebruik maakt bij het ontploffen van kolenlagen. Van de daders is geen enkel spoor te 
vinden en daar de omgeving ter plaatse absoluut onbewoond is, kon niemand gehoord 
worden, die ons kon inlichten. De opmerkzaamheid blijft ondanks op het feit 

gevestigd. Bij nadere bevindingen zullen deze schriftelijk bevestigd worden. 
Aanvullende meldingen zijn omstreeks negentien uur aan de in aanmerking komende 

instanties doorgegeven. 
Origineel en geschriften enz".  
 

De P.A.N. had nu eenmaal haar huid ter beschikking van vriend en vijand gesteld, in 
very fair play:  

Toen twee commandanten onder luide schuilnamen en gefluisterde wachtwoorden ter 
vergadering kwamen, bengelde achter aan de op te bergen fietsen hun hele 
Burgerlijke Stand.  

 
Ook het geallieerde hoofdkwartier zag de minst Brabantse stad maar voor heel 

Brabant aan: 
 
Chauffeur II W. van de N.S. 

Zondagochtend halt tien kwam Frank met een auto van de N.S. bij Frits. Opdracht van 
geallieerde hoofdkwartier overgebracht door Nico, Para, die tevens de springstof bij 

zich had. 
Frank nam telefonisch contact op met Tilburg, Breda en Den Bosch, terwijl Frits met 
de auto de rayonscommandanten afging. Heeze (Deurne achter) Aalst (lijn België) 

Valkenswaard (lijn België) Geldrop (Weert).  
Bij thuiskomst bleek dat praktisch heel Brabant genomen moest worden daar de K.P.-

ploegen van Frank niet te bereiken waren. 
Nico ging direct naar het H.K. W I (Hoofdkwartier Wal 1, Eindhoven) van de P.A.N. 
 

De opdrachten luidden: 
 

Eindhoven-Weert Geldrop R.    T.D. 
Deurne (West en oostwaarts Heeze)   B.d.G. 

Valkenswaard België, Borkel en Schaft  T.v.d.V. 
Den Bosch-Nijmegen Aalst    L.M. 
Vught-Tilburg Valkenswaard   J. 

Eindhoven -Den Bosch Eindhoven   J. Sch. 
Tilburg-Turnhout   Eindhoven   Wim en Janus 

Breda-Lage Zwaluwe Eindhoven   G. en J.  
 
Laten springen in bochten en wissels, waar dit lukt, 1 à 2 dagen stagnatie. 

Uit de eerste rapporten bleek: 
Per trein gegaan, fiets meegenomen; bang niet terug te kunnen.  

Vught-Tilburg wissel op overweg kon niet; zal andere plaats zoeken. 
In Deurne liep een hospitaaltrein op Fockpencils. 
Keer Kr. en Thijs v.d. V. over de grens met tekeningen enz. van Frits.  

 
De Duitsers dachten er net anders over, maar het web had voor hen geen draden. 
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Huisvesting 

 
Telefoondienst Eindhoven.  

Reeds op 28 augustus 1944 hadden de moffen het overgrote deel der 
telefoonaansluiting verbroken.  

Illegaal kwamen toen de verbindingen tot stand tussen de verschillende staf- en 
rayonskwartieren. De Algemene Staf werd achtereenvolgens verplaatst van Wal I naar 
Willemstraat 26, van Willemstraat naar Marechausseekazerne. 

Daarna naar een adres in het Witte Dorp, alwaar de plaatselijke staf Eindhoven werd 
geformeerd.  

Twee dagen bleef hier ook de Algemene Staf.  
Deze werd daarna weer verplaatst naar Willemstraat. 
Op 17 september werd het gebouw van het N.A.P. Willemstraat 28 in gebruik 

genomen door de Staf en nog later het D.F.S. Stratumsedijk. 
 

Het zij hier onomwonden verklaard:   
De P.A.N. werkte met gehele inzet van alleen zichzelf.  
Van harte ter navolging aanbevolen.  

We zijn niet barbaars genoeg om eenvoudig te kunnen zijn en aarzelen voortdurend 
uit vermeend zelfbehoud en gedwongen aanpassing. 

Helaas is de Mammon (afgod) gelukkig onmisbaar. Smulden wij niet wat gemakkelijk 
van het pseudo-varkensvlees?  
 

Ontstaan van de P.A.N. 
 

De P.A.N. heeft grote moeite moeten doen, om te ontstaan en zich in het gevaar te 
kunnen storten:  
 

De gehele dag heeft het al geregend. Zilverwitte druppels omhullen de voorbijgangers 
die nog noodgedwongen op straat vertoeven en dan zo spoedig een schuilplaats 

zoeken voor deze natuurlijke hindernis. 
Het is acht uur, hier en daar ziet men door de gebrekkig aangebrachte verduistering 
een smal lichtstraaltje de donkere massa binnendringen. In het leslokaal begint een 

rumoerige menigte de stem te verheffen, gelach hier, gelach daar. De ingrijpendste 
wereldgebeurtenissen van de afgelopen week werden natuurlijk onder de loep 

genomen, met of zonder sarcasme. Na een Brabants kwartiertje ging de deur open, 
de leraar stoof de kamer binnen, plofte op de stoel, gooide zijn boeken open en was al 

aan het dicteren voordat iemand hem opgemerkt had. Het paste in het kader van het 
gezelschap dat ook hij niet kon nalaten een visje uit te werpen om een kabeljauw te 
vangen en telkens was dat dan ook raak. Duizenden gedachten speelden je door het 

hoofd, het was moeilijk je op de les te concentreren. De afgelopen weken hadden  
zoveel nieuws op de wereld gebracht en iedere dag hoorde je weer meer dat aan het 

ongelooflijke grensde. De Duitse legers drongen Polen en Rusland binnen, wat zou 
Japan doen? Hoe lang zou de oorlog nu nog duren? Wat zou Engeland nog kunnen? 
Wat voor plannen koesterde de bezetter met Nederland? Wat deden wij eigenlijk om 

het aangedaan onrecht te herstellen? Tot nu toe was het niet veel anders dan 
schertsen en lachen en naar de radio luisteren. Waarom ging men nog studeren, het 

had immers toch geen nut met zoveel onzekere toekomstbeelden voor ogen. Van de 
andere kant was het toch ook weer niet verknoeide tijd. Al deze gedachten kruisten 
als bliksemstralen door je brein en na afloop van de les bemerkte je dat je beter niet 

had kunnen komen, maar hierin stond ik niet alleen. De fietsen werden uit een donker 
hok gehaald waar ten gevolge van de verduistering geen licht kon branden, hetgeen 

natuurlijk weer gepaard ging met de nodige stoten, botsen en schrammen, hierdoor 
verbeterd geenszins de drukkende stemming die men zo graag in iets anders, iets 
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beters wilde omtoveren. Buiten viel nog steeds mistig de regen, het was pikdonker, 

men zag geen hand voor ogen. S. en Ph. liepen langs hun fietsen en het gesprek van 
de dag zette zich weer voort, de les was alweer vergeten.  

Bij het afscheid werd vastbesloten de volgende avond samen te komen om de 
organisatie te bespreken van een op te richten sabotagebeweging. 

 
De gedachten waren overdag niet bij het werk, zodat het voorkwam een 
terechtwijzing in ontvangst te moeten nemen, maar aan alles kont een eind, en zo 

ook aan de dagelijkse beslommeringen. 's Avonds was men al vroeg voor het 
aanvangsuur verdiept over het op handen zijnde werk, zodat men bij de opening van 

de geheime zitting zich reeds een idee had gevormd. De hele avond werd bij S. lang 
en breed verder geredeneerd hoe de inrichting en werkwijze het voordeligst zouden 
kunnen worden toegepast om van succes verzekerd te zijn. Het was lang geen 

gemakkelijke taak, want als men er dacht te zijn, doken telkens nieuwe moeilijkheden 
op zodat in het plannetje weer geheel of gedeeltelijk kon veranderen. Uiteindelijk zag 

men licht in de duistere zaak en kon tegen middernacht met vreugde vastgesteld 
worden dat het zwoegen bekroond was met o.i. een feilloos stelsel, wat er ongeveer 
als volgt uitzag.  

 
Er  zouden districten gevormd worden, ieder district zou verder verdeeld worden in 

rayons en ieder rayon verder in groepen.  
Voor de te voeren correspondentie, die tot het uiterste beperkt moest blijven, werd 
een code ontworpen, de administratie werd eveneens in deze code bijgehouden. 

Iedere groepscommandant zou een kaartje ontvangen, hetwelk dan het nr. van de 
commandant en letter of nr. van het rayon inhield, dit kaartje was tevens legitimatie. 

De drukker die het vervaardigde meende dat het voor de aanduiding van distributie-
artikelen moest dienen.  
 

Eind september 1941 kon gestart worden met het zoeken naar medewerkers. 
Opgewekt en met vol goede moed toog men kan het werk. Velen worden gepolst hoe 

zij tegenover de nieuwe gezagsdragers stonden en of zij bereid waren hun willen in 
daden om te zetten. De ene tegenslag volgde op de andere en met grote teleurstelling 
moest men vaststellen dat de animo nog zeer klein was, de bezwaren waren als van 

uit de lucht gegrepen motieven als "Och dat komt allemaal vanzelf in orde", "Mijn 
meisje zal het merken en dan is het toch stop", "De  oorlog is toch immers over enkel 

maanden afgelopen", waren aan de orde van de dag 
 

Zij beseften nog niet wat er voor de deur kon komen te staan en dat het in dat geval 
beter was klaar te zijn, in plaats van nog te moeten beginnen.  
Als zij het maar eens aan den lijve ondervonden dan zouden zij wel ontwaken uit de 

winterslaap, het scheen dat hun aards geluk hen meer waard was dan het andere. 
 

Na enkele maanden ploeteren moesten wij toegeven dat wij niet genoeg met 
praktische psychologische feiten hadden rekening gehouden en werden wij voor de 
keus geplaatst ophouden of doorzetten, maar dan met veranderde koers.  

 
Er werd nogmaals krijgsraad gehouden, enkele methoden werden veranderd, andere 

weer ingevoerd, zo dacht men een stimulans gevonden te hebben om op nieuw succes 
te mogen bogen, maar helaas vadertje slaap sliep vast. De muur waartegen men 
telkens stiet, scheen van geen wijken te weten, zodat weer een ander middel 

aangewend werd.  
 

Illegale lectuur zou naar men algemeen verwachtte hiervoor een oplossing kunnen 
brengen; hierdoor zou de verzetsgeest alsmede meer algemene bekendheid over de 
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toestand van het land over een grotere kring van eventuele geïnteresseerden verbreid 

worden, waardoor ons doel sneller bereikt zou zijn. Druppelsgewijs bereikten ons de 
diverse illegale bladen, doch echter in zulke kleine hoeveelheden dat ook hierop weer 

iets gevonden moest worden. 
Door overtypen en schrijven kon men enigszins het tekort aanvullen, het gemis aan 

een stencilmachine deed zich sterk gevoelen en het bezit hiervan zou ons veel leed en 
misnoegen bespaard hebben.  
 

Een ander middel dat ook doeltreffend werkte was de zorg die aan de dag gelegd 
werd bij de hulp aan Joden. Voor deze en andere werd nagegaan of hun 

stamkaartnummer voorkwam op de geblokkeerde lijst van het  distributiekantoor 
alwaar een N.S.B.-er (Nationaal Socialistische Beweging, pro Duits) de controle 
uitoefende en indien dit zo was, werd langs andere wegen een uitweg gezocht.  

Bij eventuele gevreesde razzia’s  werden de personen gewaarschuwd die op een lijst 
van de S.D voorkwamen.  

 
Nummers van inlegvellen werden omgewisseld tegen bonkaarten aan de loketten van 
de na-uitreiking, verlopen bonnen werden omgewisseld tegen geldige.  

Na verloop van enige tijd kon men dan ook wat meer vooruitgang bespeuren al was 
het niet bijster veel. Op deze wijze kon en dan toch bijdragen tot het verzachten van 

het leed wat sommige reeds tot in merg en been kwelde.  
 
Begin 1943 werd S. door politie en S.D. gearresteerd, waardoor het werk zeer  

vertraagd werd, doch gelukkig duurde het echter niet al te lang en na ongeveer vijf 
maanden werd hij weer op vrije voeten gesteld en kon het werk weer hervat worden. 

Er moest een achterstand ingehaald worden en aan de toekomst gedacht worden. 
De lessen hadden inmiddels afgedaan, zodat een volledige dagtaak aangewend kon 
worden, want de kroon op het werk was nog lang niet in zicht.  

Door het energiek werken van Ph. was het gelukt een degelijk contact te leggen met  
het illegale blad "Je Maintiendrai" en "Trouw" aangezien dit in vele opzichten door de 

gezonde inhoud bij de lezerskring in de smaak viel, werd dit aangehouden om ons de 
weg te banen door de traag ontwakende massa. Hierdoor werd een stevig contact 
gelegd met Doo, die na later bleek, reeds geruime tijd bezig was op allerlei illegaal 

terrein.  
 

Het kwam zelfs zover dat hij door noodlottige omstandigheden het hazenpad moest  
kiezen, daar de S.D. hem op intensieve wijze zocht. Hierdoor werd door ons de 

verspreiding ter hand genomen en Doo onttrok zich aan het oog van de speurders 
door in bossen en allerlei tehuizen zich een veilig onderdak te verschaffen. Dit belette 
hem echter niet de vitale geest van het verzet verder door te voeren en met nog meer 

kracht.  
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Jacques, Eb, Willy, Wim, Sander, Frits  

 
In Eindhoven zelf werd contact gelegd met Jacq. (Jacques Hermans) en na enkele 

ontmoetingen waarbij de gebruikelijke onderwerpen doorgepraat werden en tevens 
kwam vast te staan dat hij zich ook reeds geruime tijd als wijkleider der L.O. en nog 

meer andere terrein op het gebied van de illegale beweging, bezig hield, was hij de 
aangewezen persoon om zijn schouders ook eens onder deze tak van dienst te zetten.  
 

Reeds had hij een paar flinke medewerkers voor dit werk uitgezocht n.l. Eb (Egbert 
Wever) en Willy (Willy Vos) die ook reeds uit een initiatief groepen gevormd hadden, 

waardoor dadelijk vlot van stapel gelopen werd. Er kwam schot in en zienderogen 
groeide onze organisatie. Door de intensieve verspreiding van de bladen in de dorpen 
ten W. van Eindhoven door S. kwamen ook hier de zo noodzakelijke contacten tot 

stand, en na verloop van korte tijd was ook deze streek rijp voor om weer een stapje 
verder te gaan en begon men met de groepvorming. 

Je  Maintiendrais en Trouw bleven intussen met honderden alle hoeken en gaten 
vullen en kon men zelfs buiten de verwachtingen om, vele en dankbare bijdragen in 
ontvangst  nemen om het werk effectiever door te zetten. 

 
Het werd duidelijk dat de taken gesplitst moesten worden. Ph. nam de verspreiding 

van de bladen op zich, verzorgde de bonkaarten voor zover dit mogelijk was, het 
noodzakelijke drukwerk, de falsificatie stempels etc. 
S. zou het militair sabotage-apparaat verder vervolmaken.  

Met de dag naam de animo toe, boeren, ambtenaren, onderduikers, oud-militairen, 
etc. meldden zich spontaan. 

In Eindhoven zorgde Wim ook nog voor beroepskader dat later over de diverse 
plaatsen verspreid zou worden. De groepen-vorming verliep naar wens en in bijna 
ieder dorp waren een of meerdere groepen, en in de stad zelf bereikte men  

en het getal 25 al.  
 

In het dorpje E. ontdekte onze mannen, die overal hun voelhorens uitstaken, dat  
daar ook iemand aan het groepen-vormen was. Terstond werd een onderzoek 
ingesteld, of men hier misschien met een provocateur te doen had die in de 

organisatie wilden binnendringen, maar al spoedig bleek dat dit vermoeden ongegrond 
was en werd contact gelegd met Frits (Ad Hoynck van Papendrecht) die vooral in het 

zuiden van de stad reeds geruime tijd in verschillende dorpen groepen vormde, op 
eigen initiatief.  

Hij was een bruikbare schakel en completeerde de organisatie. Bovendien vernamen 
wij van hem dat hij contact had met Frank en deze weer met Londen, hetgeen zeer 
veel verwachtingen bij ons koesterde, waardoor wij onzerzijds beloofden loyaal met 

hen samen te werken. In een persoonlijk onderhoud met Frank dat hierop volgde 
werd nogmaals bevestigd dat zij indien nodig, op onze hulp en bijstand konden 

rekenen.  
 
Bij Jos werd het contact gelegd tussen onze organisatie en het R.V.V. (Raad van 

Verzet, koepel van verzetsorganisaties) waarbij eveneens besloten werd dat wanneer 
zij onze hulp nodig mocht hebben bij het uitvoeren van plannen, zij hierop kon 

rekenen, hetgeen zich ook inderdaad heeft voor gedaan. Sabotage-materiaal in de 
vorm van brandpakketten werd van hen in geringe hoeveelheden betrokken. 
 

Ongeveer mei-juni 1944 kon men zeggen dat het organisatie werk zo goed als 
geëindigd beschouwd kon worden en alles zijn vaste vorm had aangenomen. Nu was 

het niet steeds organiseren, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan en zo 
werden, tussen het gewone werk door, aanslagen en overvallen voorbereid en 
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uitgevoerd. Tijdens een van dergelijk voorbereidingen was er een lek ontstaan 

waardoor S. (Sander, Theo Dirks) de benen moest nemen om de S.D. uit handen te 
blijven. Niettemin werd het werk vanuit een nieuwe veiliger plaats voortgezet. Frits 

werd via Ph. in verbinding gebracht met D., waardoor Frits verder dit contact kon 
onderhouden, aangezien dit voor S. niet meer mogelijk was.  

 
Het bleef zaak goed onderricht te zijn en richtlijnen voor de groepen te hebben, daar 
anders door verschil in temperament en inzicht, moeilijkheden konden ontstaan. 

Voorlopig werden deze dan ook zeer beperkt gehouden, bovendien kon ook telkens de 
toestand weer andere vormen aannemen waardoor de voorschriften ook weer 

gewijzigd konden worden en een ander belangrijk  punt was dat het mobilisatie-sein 
waarop allen actief aan de strijd zouden gaan deelnemen, nog niet in het zicht was.  
 

Over contact gesproken 
 

L.S. 
van het boek Ik hoop niet al te lastig te zijn als ik voor het boek, deze twee stukjes 
nog even onder uw aandacht breng. Ze zijn vergeten destijds en naar mijn mening te 

belangrijk om niet opgenomen te worden. U kunt ervan op aan dat dit het laatste is. 
Achter "Punt basta" ! komt nu werkelijk niets meer. 

 
 
De P.A.N kreeg een treurige vermaardheid en het is te verwonderen dat er geen 

orders kwamen: 
"In Tower hedenavond Hitler even aan te reiken".  

Wel werd de PAN attent gemaakt op Haren. 
 
Dat nietszeggende contacten plotseling van het grootste belang werden, was alleen 

mogelijk in bezettingstijd. Ieder steeg in waarde in de nabijheid van de 
verzetsmachine.  

 
Haaren 
 

Onze medewerker L. had deel in de verspreiding van het blad J.M. en hielp zodoende, 
mede door zijn allround verzetswerk, ons aan contacten voor een overval op het 

Gijzelaarskamp. S. en J. gingen in mei 1944 naar Haaren om er de hulp van een 
bekende in te roepen. Direct werden wij met de grootste gastvrijheid ontvangen en na 

een korte inleiding zaten wij spoedig achter een gordijntje het gebouw gade te slaan, 
waar versmachtende zielen hun leed torsten en snakten naar VRIJHEID. Ondertussen 
maakte de nieuwe medewerker een grote plattegrond van het gebouw waarmede een 

begin gemaakt kon worden tot het uitwerken van een plan. Hij zou nog een tot in 
details uitgevoerd groter en degelijker schema vervaardigen dat de week daarop klaar 

zou zijn, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. 
Veel tijd was er niet te verliezen want Wim uit Tilburg moesten wij die middag nog 
ontmoeten, zodat na beëindiging van het noodzakelijke werk, maar weer direct 

vertrokken werd.  
Wim was prompt op de afgesproken plaats en hier zouden de verdere besprekingen 

gevoerd worden. Maar ja, de weg liep niet over rozen en Wim kon ons niet veel wijzer 
maken, want hij had aan zijn deel van dit object niet verder kunnen werken, zodat wij 
maar onverrichter zake terugkeerden, doch met een inwendige vreugde, die dag had 

ons toch al op papier en in gedachte in het gebouw geleid. De week daarop was 
punctueel een gedetailleerde kaart met alle gegevens klaar, een architect had het 

zeker niet verbeterd. 
Weer vond de ontmoeting met Wim van de G.S.C. plaats, doch opnieuw moesten wij 
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zonder resultaat huiswaarts keren. Hij had het nodige materiaal van zijn contacten 

nog niet bij elkaar. Doch weer met dezelfde vreugde, want nu waren wij in het gehele 
gebouw geweest, al was het maar weer op papier, wisten we waar iedere categorie 

gijzelaars zat, de cellen waar de Duitse wapenen hingen, waar het personeel sliep etc. 
etc.  

Ons werk was gedaan, onze mannen waren paraat voor de vuurproef, doch de 
toegezegde hulp van de G.S.C. kwam niet. 
Helaas is er niets van gekomen, temeer omdat het kamp als bij donderslag 

grotendeels ontruimd werd en de wacht verdubbelde.  
De oorzaak is ons niet bekend geworden, al was er een luchtje aan dat in een zekere 

richting wees. 
Er werd zelfs pressie op ons uitgeoefend en gevraagd of Eindhoven en de P.A.N. de 
zaak niet aandurfde.  

 
De beraamde overval op Haaren, waaraan door het in omloop brengen van de meest 

fantastische geruchten, in juni - juli 1944 in en rond Eindhoven, een voor de illegaliteit 
gevaarlijke bekendheid was gegeven, kreeg nog een naspel. 
 

Had de korte tijd na de bevrijding de Eindhovense P.A.N. leden reeds geleerd, dat 
legaal zijn, nog niet gelijk was aan het zich voordoen als legale ex-illegaal, Jacques 

werd door vroegere en recente ervaring in de taak die hem werd opgedragen, weer 
tot de illegaliteit teruggevoerd. 
 

King Kong 
 

In Brussel moest de illegale voorzichtigheid in praktijk worden gebracht, tussen de uit 
Engeland overgekomen mannen, uitstekend opgeleid, verzorgd en geschoold, doch 
absoluut onbegrijpend staand tegenover de problemen, mogelijkheden en infiltratie 

zoals de illegaliteit die gekend had en nog kende. 
Het hart lag hem dus niet op de tong, wel trachtte hij anderen enig idee bij te brengen 

over de drijfveer van het verzet, toen en later. Was het al moeilijk geweest 
landgenoten die de bezetting hadden meegemaakt enig idee bij te brengen, voor hen 
die de oorlog in Engeland hadden doorgebracht was dit nog moeilijker. 

Zoals te doen gebruikelijk, waren er in een onderdeel ook in Frankrijk opgevangen 
lieden, die daar waren ondergedoken, en werkelijk of zogenaamd voor het verzet 

werkzaam waren geweest. 
Het schijfschieten op wildwest manier, dat niet strookte met de opvattingen van 

Jacques was de eerste openlijke kennismaking met King Kong. Jacques had wel enige 
ervaring inzake K.P. en ook de andere jongens, moedig en roekeloos, maar geen 
zonder behoorlijk gevoel voor verantwoordelijkheid en dit laatste spreidde King-Kong  

niet ten toon. 
Al is het niet juist gevoelsargumenten in aangelegenheden te betrekken, wie van ons 

kent het niet, dat zuiver op het gevoel een vrouw of een man uit het verzet, voor 
iemand waarschuwde; hetgeen later werd bevestigd ? 
Deze heer King-Kong suggereerde zoveel gevaarlijkheid, dat eenieder voor zijn 

onverantwoordelijke agressiviteit op zijn hoede was. 
 

Om als Commandant van de lijfwacht van Prins Bernhard de gang van zaken in het 
oog te kunnen houden had Jacques die inkwartiering gezocht, die daarvoor de meeste 
mogelijkheden bood. 

En op een dag, 1944, liep al ten einde, kwam het gesprek op de beraamde overval op 
Haaren. Opgewonden weet King Kong het niet doorgaan van deze overval aan het niet 

beschikbaar stellen van de ervaren mensen uit Eindhoven. Waarop Jacques te kennen 
gaf, dat het van Eindhoven zeer goed gezien was, om niet in deze opgezette val te 
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lopen, welke in één slag een einde had kunnen maken aan alle actieve verzet, dat 

toen nog niet zo dik gezaaid was als de latere B.S. 
Een en ander echter niet zonder de nodige aandacht te wijden aan des King-Kongs 

handelingen en gereed om zo nodig bij al dan niet gewapende agressie hem voor te 
zijn. Na een woordenwisseling droop King Kong woedend af. 

Uit Huize Beatrix te Eindhoven waaiden berichten over naar Jacques, die over 
bedoelde heer te denken gaven. 
Enige tijd nadien kwam King-Kong terug van een opdracht in zijn kwartier waar ook 

Jacques was. Het gevaar dat ze tijdens die opdracht hadden gelopen werd 
gedemonstreerd met de doorschoten voorruit van zijn wagen. 

Tamelijk sceptisch bekeek Jacques het geval. 
Diezelfde ochtend zou de I.S. van de Engelsen bevestiging van haar vermoeden tegen 
K.K. krijgen. De mannen die hem begeleiden, zorgde met de bij hun corps vereiste 

zelfbeheersing, dat er weinig kans bestond op een schietpartij en King-Kong werd 
ingepikt door een 15 tal M.P., wel een bewijs hoeveel respect hij had ingeboezemd. 

Zijn daden waren dan ook niet zo simpel geweest. 
King-Kong werd gevankelijk naar Engeland vervoerd en na de bevrijding naar 
Rotterdam tot hij rekenschap zou moeten geven van zijn daden. 

Zelfs hier zag hij kans om contacten aan te knopen, waardoor het hem mogelijk werd 
zich door vergiftiging te onttrekken aan een onderzoek en berechting door de  aardse 

rechters. 
 
Nu een kijkje in een bijkeuken, waar we het Kruispunt in volle centrale actie zien, 

centripetaal en centrifugaal. De spin bewees haar kruising tot in haar broedsel werk: 
ad libitum. Ze legde tijdseieren, die op verzoek uitkwamen. Duitsers zouden de seinen 

geven. 
Niet zo gauw stoof de oorlogswegen op enig doel af of de "Heren" merkten overtuigd 
onbehagelijk maar goed voelbaar dat ergens een vijfde wiel meeklungelde, dat ook 

nog het eerst arriveerde of anders als dwarsspaak voor de moffrikaanse fungeerde.  
En het satanswiel liet nog geen sporen na ook. Al moest er zeldzaam verhemeltewater 

aan besteed worden, de draaiers aan het verzetsspinnewiel wisten er altijd nog een 
piereverschrikkertje uit over te houden, dat de Brabantse zenuwen weer zowat uit de 
knoop haalde als de Duitse Laarzen met flitslampen over het driewerf vervloekte oord 

des nieuwen onheil herumpolterten.  
De spin vierde zo druk bruiloft dat ze vergat haar bruidegoms te verslinden, 

waarschijnlijk om de voorhistorische fietsen, waarop zij zaten vastgegroeid.  
Als een geoliede bliksemstraal gleden ze toch op zulke anti-racers over stikdonkere 

heide en weide paadjes door het aanstormend S.D. Grüne of landwacht cordon heen, 
hoewel direct bereid om met onnozele snuiten zich over te geven aan de 
daadwerkelijkste landbouw- en ambacht-besognes.  

De deur van de ferro-cavallerie-kazerne stond niet stil. Ieder was er altijd welkom met 
alles, waar maar even de doodstraf op stond. En ze wilden het maar weten ook. 

Midden in de winkel prijkte een karabijn, in behoorlijke bezemsteel verpakking, alleen 
stak tijdens het vervoer de loop er een eind uit. Van alles werd er verborgen, 
vervaardigd, vervalst, verhandeld, verzonden en verzorgd. Weinig plaatsen in 

Nederland zullen met minder applaus meer licht hebben uitgestraald dan dit 
Departement van de Donkere Kamer. Daar moederde de vader der Leugentaal over 

het fotobraadrooster aller werken van barmhartigheid. Deze P.A.N. Koks hebben hun 
roeping gemist. Ze hadden onze wederopbouw nog zo schone diensten kunnen 
bewijzen. 
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De bezetting 

 
De dageraad had in Eindhoven de Duitse bommen op het vliegveld Welschap en de 

eerste Nederlandse doden belicht. Het land was uit zijn zoete neutraliteitsslaap wakker 
geschrokken. Iedereen keek in de voorjaarsochtend naar de Duitse Luftwaffe. 

"Rotterdam en Den Haag zijn bezet" vertelden voorbijgangers. Men keek verwonderd; 
slechts een, een oud - militair, voelde wat daar achter kon schuilen, vroeg of ze soms 
lid van de partij waren. Met een grote mond, die later zo typerend werd dropen ze 

toch af. Onze weinige vrachtauto's, die met munitie naar de Peel en de Maas 
vertrokken, werden toegejuicht. De manschappen hadden reeds de verbeten 

gezichten en de koppige trek, die hun bij zou blijven tot de nederlaag der moffen. 
"Het kan niet dat de moffen nu reeds door de Peel zijn, zo'n linie, onbegaanbaar voor 
tanks, houdt minstens enige dagen" ! "Ze is verlaten", wist een militair te vertellen en 

Brabant is prijsgegeven. In stromen rolde het Duitse leger door Eindhoven, door 
Brabant. 

 
De radio werd de toevlucht der Nederlanders.  
Rotterdam, Grebbe, Afsluitdijk, Zeeland !  

Capitulatie !  
Leger en Luchtmacht !  

Het leek zelfs een ogenblik, dat ook het Nederlandse volk zou capituleren. Evenals de 
Peel-Raamlinie, werden enkele maatschappelijke stellingen vrijgegeven, andere vielen 
met de Nederlandse bezetting de vijand in handen. Hij infiltreerde die, met tot in de 

perfectie georganiseerde apparaten. Het volk stond onbeschermd. Met het stijgen van 
de tot wet gesanctioneerde onwettige decreten van de bezetter, trok het Volk zich 

terug op de huiskamers.  
Bij het strenger worden van de verduisterings-bevelen gingen de huizen, de 
veenhutten, boerderijen, middenstandswoningen tot landhuizen en patriciërsverblijven 

toe, steeds meer gelijken op blokhutten en bunkers. Een deel werd dit ook, zich 
voorzichtig aaneensluitend, om tot een grote, door de bezetter niet te overwinnen 

linie, uit te groeien. Groepen mannen en vrouwen trokken uit om het volk te helpen. 
Moeders en echtgenoten, achterlatend in onzekerheid, maar ook fierheid, hoewel niet 
onvermengd met angst voor hun dierbaren. Om dagelijks de plichten van huismoeder 

waar te nemen, tot ze weer moest optreden als de gastvrouw, die naast haar eigene, 
ook nog de moeilijkheden kreeg voor het middag- doch vooral avondmaal der 

terugkerenden. Indien ze terugkeerden. 
 

De eerste botsingen. 
 
Het Nederlandse volk werd zich bewust dat het gevaar liep. De eerste door de 

bezetter tot blokhuis geformeerde woningen zonden hun mannen en vrouwen uit. Een 
van deze nog openlijke uitingen van ons volk kwam tot uitdrukking in de Unie. 

 
De W.A. in de glorie van haar strijd om de straat, vertoonde zich in al haar 
heldenmoed ook op Schippershof. 

In de zekerheid van haar onschendbaarheid, rukten zij Unie-platen af. Een gevecht 
ontstond, waarbij de helden van vuurwapens gebruik maakten. Nederlanders deelden 

gevoelige klappen uit met schop en mestvork. "Kalm blijven" raadde Jacques, "onze 
tijd komt". Vloekend en tierend met het pistool in de hand, trokken de helden af. 
 

De eerste groepsvorming. 
 

In de huiskamers werden de radioberichten en het binnenlandse nieuws besproken. 
Ook op het Kruispunt. Een Unie-groep werd gevormd, welker mening, zelfs op 
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zwemtochten in nationale liederen werd uitgedragen. Na het ontbinden van de Unie 

bleven niet allen "den Vader landt getrouwe": Het club je werd kleiner doch de geest 
zou rijpen. 

 
Het eerste illegale werk. 

 
Jacques had het goed bekeken. Van bepaalde foto's welke de moffen in zijn zaak 
lieten afdrukken, maakte hij een exemplaar voor zichzelf. Van die namelijk waar 

stellingen en dergelijke op voorkwamen. Eerst deed Tom hier onwetend aan mee en 
na peiling der gevoelens maakte hij dit tot een van zijn belangrijkste functies. Toen hij 

onder moest duiken bleef hij, zowel voor hulp in particuliere als in vaderlandse zaak. 
Reeds werd geholpen, waar en aan wie men kon. De grote Meistaking bracht extra 
werk. Militairen moesten onderduiken. 

 
Het georganiseerde begin. 

 
Het moet de Chabar Angin ( gerucht van de wind) geweest zijn, dat het doen en laten 
op het Kruispunt aan Max overbracht. In ieder geval, deze kwam eens praten en 

nodigde Jacques uit voor een bespreking met gelijkgezinden in het Binnenziekenhuis. 
Zeer omzichtig en met den nodige voorzorgsmaatregelen ging Jacques hierop in en 

ontmoette ter plaatse o.a. Johnny die daar een rustkuur onderging tot de Duitsers 
vergeten zouden zijn hem op te roepen om zich als oud-militair in 
krijgsgevangenschap te begeven. Toen de samenzweerders weer een voor een het 

ziekenhuis hadden verlaten, waren de Eindhovense fundamenten van het 
verzetsbolwerk, dat later L.O. zou heten, gelegd. Nu kon aan de lopende band worden 

ondergedoken. Een complete administratie werd bijgehouden, waarbij Johnny zich niet 
onbetuigd liet en Tom als koerier de onderduiker opreed, om de steeds wassende 
stroom van contacten bij te houden. 

 
Tussen eigen bezigheden door, werd het nooit afnemende, doch steeds stijgende 

aantal van gezochten en onderduikers verzorgd. De verzorgers van anderen moesten 
echter ook verzorgd worden en het aantal dat de huisvrouw niet alleen hier, doch 
overal elders kreeg- de dagelijks weerkerende materiele, dikwijls ook morele steun- 

was waarlijk niet onbetekenend. 
 

Maar het groeide en bloeide op het Kruispunt, naast en tussen de gewone zaak door. 
In kantoortje en huiskamer had zich een tweede zaak gevestigd. 

Niet bekend aan cliënten, noch aan edelgermanen, die slechts de zichtbare zaak 
zochten.  
Ook de middelen werden allengs beter. Contacten bij het D.K. leverden bonkaarten, 

geldelijke steun werd verkregen van de Bijzondere Noden der Bisschoppen en later 
ook van het N.S.F. Steeds meer nieuwe contacten werden uiterst voorzichtig gelegd 

om de verzorging der onderduikers te verzekeren. Voorzichtigheid was evenwel een 
voorname factor, want een verkeerd contact kon de hele organisatie op doen rollen. 
Vandaar dan ook dat men veelal bij de geestelijkheid van de parochies en gemeenten 

te rade ging. 
 

Groter en groter wordt het aantal medewerkers. 
 
Dick F.C. werd reiziger in alles wat de mof kon schaden. Peter bracht bonkaarten en 

gelden naar de onderduikers. Onno, XX, Eb en Willy waren ook in de grote 
gevechtslinie gekomen. En het zou wel wonder zijn als er niet aan Philips gedacht 

werd. Spoedig hadden we daar contact en op valse papieren bleven er een duizendtal 
onderduikers gesalarieerd en wel boven. Wein, Ley, Ome Guus kregen als leken elk 
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hun part en van het gevaar en van de onbaatzuchtige moeite.  

Op een najaarsavond kwam Paulus vertellen dat Piet Goede, de plaatselijke L.O. leider 
gearresteerd was. Alweer een huis waar echtgenote en moeder vergeefs op terugkeer 

wachtte. Nog dezelfde regenachtige koude avond werd het gehele rayon 
gewaarschuwd. De hulp stagneerde even, doch er kon en mocht niet gestopt worden. 

Ad v.d. Holst, bijgestaan door zijn echtgenote Ans, trad in de plaats van Piet. 
 
Een belangrijk contact. 

 
Al wist men in die dagen niet altijd wat achter woorden stak, wanneer men van een 

moeder hoorde dat haar schoonzoon in Scheveningen zat, kon men wel zeker zijn dat 
zo iemand bij zijn terugkomst, zeer geschikt kon zijn on eens van gedachten te 
wisselen. En Sander kwam, zei niet veel, doch luisterde des te beter. Maar het 

algemeen gevoelen dat er iets gedaan moest worden tegen de gedwongen deportatie 
met steun van het Nederlandse administratieve apparaat, deelde hij volkomen. 

 
De eerste sabotage. 
 

Al spoedig werd een plan tot sabotage uitgedokterd. Sander haalde langs een lange 
en glibberige weg 2 flesjes fosfor. Een derde flesje werd uit Leende betrokken. Dick en 

twee leden van de K.P. Johannes deponeerden ze eindelijk in het houten Eindhovense 
bevolkingsregister. Het zaakje ging niet in de fik. 
 

Maar……… 
 

Stom afschuiven van verantwoordelijkheid op een hogere chef door een Eindhovense 
distributie ambtenaar werd oorzaak dat Sander, die de sleutel van het Eindhovense 
Distributiekantoor had laten namaken en deze wilde proberen, door de S.D. Chef 

Weber werd gezocht. Hij vertrok naar de Kempen, waar hij bij Bert een gastvrij 
onderdak vond. Door het goed functioneren van de waarschuwingsdienst was hij nog 

net op tijd verdwenen. Hij bleef echter zijn illegale acties voortzetten De aanvoer van 
de voor hem bestemde materialen en bescheiden werd verzorgd door Jan en toen dit 
voor deze te druk werd en te moeilijk werd, moest ook Greet ingeschakeld worden. 

Vooral toen de P.A.N. een vastere vorm begon aan te nemen. 
 

Arsenaal en wapenmuseum. 
 

Op zekere avond bracht Dick en zijn, hoe kon het anders gelijkgestemde verloofde,  
twee nieuwe pistolen mee. Zij trok zich direct na aankomst even in het kantoortje 
terug en Dick vroeg Mien haar te willen helpen. Tom galant als altijd, schoot direct 

behulpzaam toe om onmiddellijk met een vuurrood hoofd terug te komen, mopperend 
op Dick en zich verontschuldigend met "ik dacht dat ze in haar tas zaten". Met Miens 

hulp kwamen de afgezakte pistolen te voorschijn en werden de schaafwonden 
verzorgd. De gehele treinreis, zo vertelde ze, had ze moeten blijven staan en de 
aanbiedingen van diverse heren zo dikwijls moeten af slaan dat ze om er argwaan te 

voorkomen ten einde raad maar naar het achterbalkon ging.  
 

Voordien was Frits, een enkele maal als assistent van Ad, gast geweest. Ook na diens 
onderduiken bleef hij regelmatig onregelmatig komen. Op het Kruispunt was bij de 
schoonmaak door Tom een geweldig ruiterpistool gevonden anno 1734. Nu was de 

voornaamste hobby van Frits het verzamelen van wapens. We hadden al zo dikwijls 
zijn avonturen in deze gehoord en besloten hem dit pistool netjes verpakt te 

overhandigen. Bij het uitpakken natuurlijk een geweldige hilariteit, waaraan hij zelf 
niet zuinig meedeed. Een tijdje later nam hij revanche en kwam met een karabijn van 
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een ondergedoken N.S.K.K.-man afzetten. Het oorlogsinstrument moest netjes 

verpakt worden, om na enige dagen per post te worden verzonden. Het werd in de 
zaak in een hoek gezet, want zo argeloos mogelijk doen was de beste camouflage. 

Gelukkig stak bij aankomst te bestemder plaatse alleen maar de gehele loop buiten 
het pakket. C.G. had wat gevonden en in alarmtoestand werd het gevaarlijk monster 

van de ene plaats naar de andere getransporteerd. Het was gewikkeld in een rol 
verduisteringspapier en zelfs E.W. dacht met een waar juweeltje te doen te hebben. 
Het was al door tientallen handen heen gegaan en niemand durfde het omhulsel 

verwijderen, bang het niet meer in zijn oorspronkelijke vorm terug te kunnen 
brengen. Geen wonder dat de redactie bij iedere overgave veranderde en toen men 

het ten lange leste uit zou pakken was het een splinternieuw volautomatisch machine 
geweer geworden. Toen echter een twee meter lange achterlader te voorschijn kwam 
waarmee Napoleon stellig nog naar Rusland geweest was, barstten allen in een 

lachbui uit ondanks de benauw de openblikken die velen bij het transport hadden 
doorgemaakt. 

 
Soms ging de uitbreiding van de P.A.N. met grote stappen. 
 

Begin 1944 waren Eb en Willy ervan overtuigd dat zij naast hun L.O. werk ook met 
militaire sabotage niet achter konden blijven. Contactpersonen waren spoedig 

gevonden en toen dezen weer anderen bijbrachten kwamen ook hier sabotagegroepen 
tot stand. Onno was voor deze aangelegenheden een belangrijke schakel. Overal 
verleende hij zijn onmiddellijke hulp. Bij E.W. kwamen alle aangezochte namen 

terecht en diverse personen werden vanwege hun verleden uitgeballoteerd.  
Overal ontstonden op deze wijze groepen, welke kort voor het op treden in het 

openbaar, werden ondergebracht bij de rayons waar zij geografisch toe behoorden.  
E. en W. hadden reeds lang contact met Jacques in het L.O. werk doch van zijn andere 
duistere zaken waren zij niet op de hoogte en omgekeerd was dit al evenmin het 

geval. Door een toevallig polsen kwam men echter tot een vruchtbare gedachten 
wisseling en direct daarna werd de P.A.N. uitgebreid met een belangrijk aantal flinke 

kerels die allang zaten te popelen om eens een slag te kunnen slaan.  
Twee pistolen en een geweer vormden de totale bewapening van deze groepen doch 
er bestond een levendige hoop dat spoedig wapens vanuit de lucht zouden komen. Dit 

is jammer genoeg achterwege gebleven, doch onze jongens wisten deze bittere pil te 
slikken en saboteerden ook zonder wapens.  

Gelukkig was de Philips-politie op onze hand. Oppervlakkige controle maakte het 
mogelijk dat onze jongens op valse legitimatiebewijzen in en uit konden lopen om 

zodoende elk gebouw te kunnen bewerken. Steeds schitterde op onze fietsen het 
Philips-embleem. vele radiotoestelletjes die anders naar de tanks aan de fronten 
zouden gaan, verhuisden naar onze luisterposten. Inmiddels was Tom door Jan in het 

pilotenwerk terecht gekomen, evenals Eb, Willy, Frans en Co. Dit werk evenwel zou 
een kink in de kabel brengen. 

 
Arrestatie Jacques 
 

Zaterdag 8 Juli vertrokken Tom en Harry naar Frans in Aalst-Waalre om vandaar enige 
piloten via Oisterwijk naar Tilburg te vervoeren. De eerste tocht die avond verliep 

goed en de piloten werden afgeleverd bij tante Coba. Op hun tweede en laatste tocht 
liepen zij voor Tilburg in de armen der Feldgendarmerie en keerden nimmer weer.  
De volgende morgen stapte de S.D.-chef Weber met een Nederlandse satelliet bij 

Jacques binnen. Naar voren gegaan, werd aan Jacques gevraagd of hij H. was. Nog 
voordat hij evenwel geantwoord had merkte de satelliet op dat hij hem goed kende en 

maakte aanstalten om door te lopen. Dit wist Jacques gelukkig te verhinderen, doch 
na een hooglopende woordenwisseling zag hij zich genoodzaakt in de auto van de 
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Gestapo te stappen waarmede hij toen naar het politiebureau gebracht werd. In de 

auto vroeg Weber naar een zekere Frans Van Gennip, waaruit Jacques onmiddellijk 
concludeerde dat er iets met Tom gebeurd moest zijn, daar dit de naam was van 

Tom's vals persoonsbewijs. Het verhaal van de man van de nicht die ook zo heette 
werd de germaan opgedist, hetgeen hij vrij vlot slikte. Inmiddels werd op het 

Kruispunt onder hoge druk, alles wat er aan ongerechtigdheden was, verstopt en 
vervoerd. Contact werd via betrouwbare politiemannen gelegd en toen Jacques 
vrijdag d.a.v. naar Vught werd gebracht, was het mogelijk dat ook zijn vrouw en Ley 

in dezelfde trein zaten. Hier konden de wederwaardigheden van de laatste dagen 
worden uitgewisseld. Jacques vernam dat thuis alles veilig was en behoefde dus niet 

meer bevreesd te zijn dat eventuele nasporingen van de S.D. nog gevaar zouden 
leveren. Na een kort verblijf in de kelders van Mariënhof werd Jacques weer verhoord, 
nu door de S.S. Obersturmbahnführer. Weer de vraag naar Frans van Gennip. Ook 

bleek hij interesse te hebben voor de donkere kamer van het fotografisch atelier. Vrij 
spoedig echter gaf hij Jacques tot diens verbazing zijn P.B. terug om het bijna 

onmiddellijk weer af te nemen, zogenaamd om nummer etc. te noteren. Onder die 
bezigheid zei hij terloops "Ein Kerl had mir gesagt, sie waren lid von einer 
Terrorband". Zeer verontwaardigd antwoordde Jacques dat hij nooit aan politiek deed 

en vader was van vijf kinderen. Het gehele verhoor liep kennelijk nog al goed voor 
hem af. Hij kon vertrekken. Echter niet dan nadat dit heer hem gevraagd had of hij 

altijd te bereiken was en of anders zijn vrouw zijn verblijfplaats wist. Nadat de mof 
hem aan een krant geholpen had om zijn toiletartikelen te pakken, zei Jacques deze 
vriendelijke mof vriendelijk goeden dag. Nauwelijks op de gang kwam het heerschap 

hem weer achterop en riep hem. Verstijfd bleef Jacques staan en hoorde toen: 
"Ik moet de wacht nog even waarschuwen dat je ontslagen bent", "oja". Aan de wacht 

vroeg Jacques nog een vuurtje voor zijn sigaret en wandelde daarna zo rustig 
mogelijk de vrijheid in. De schaduw die hij al spoedig merkte aan de gore snuit hield 
hem op het rechte pad naar huis. Hier bleek hem dat de jaren van samenwerking en 

de strenge lessen der S.D. goede vruchten hadden afgeworpen. Er was wel op Eb en 
Willy gejaagd doch gelukkig zonder resultaat. Jacques toonde zich ook hierin een wijs 

man en ging op vakantie naar Limburg. 
 
Al mag grote nadruk worden gelegd op het afvoeren van neergestorte piloten, het 

onderbrengen en verzorgen was evenmin van moeit en gevaren ontbloot. 
 

Op een Donderdagavond werd boven Welschap een aanvallend Engels vliegtuig door 
het Duitse vuur getroffen. De piloot wist zich boven Acht te redden, maar moest het 

stellen met een kippenhok met een voor hem eigenlijk te klein formaat. Wij kregen 
bericht via T., Rijksduitser nog wel. Tom en Eb brachten vrijdags de piloot uit de 
gevaarzone naar Nuenen over, waar een goed adres was. Ook deze gast werd met 

vriendelijkheid en gulheid ontvangen. Het was ook wel nodig, want hij had een 
schotwond in de heup. De boer en vooral de boerin, hoewel zij door omstandigheden 

niet meer zo vlug ter been was, gaven zij de getroffene een liefderijke en doelmatige 
verzorging. 
 

Gerustgesteld konden Eb en Tom naar Eindhoven terugkeren, hoewel zoals 
gewoonlijk, binnen spertijd. Zaterdags kwam door L.C. bericht van nog twee piloten, 

boven de Peel afgeschoten. Eveneens naar Nuenen, zelfde adres; dezelfde gastvrijheid 
hoewel de tijd van de huismoeder vorderde. Dezelfde dag waren ze er weer om de 
boerderij te bevoorraden met kleren, sigaretten en diverse bonnen, zodat gast en 

gastheer zich gelukkig prezen. Maar op zondag kwam de tijding dat we ons moesten 
voorbereiden op vervoer, daar de toestand met het oog op onvermijdelijke komst van 

dokter en verpleegster moeilijk werd inzake geheimhouding. Het vervoer moest echter 
tot maandag worden uitgesteld. We zijn toen met zijn vieren op stap gegaan, Tom, 
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Leo, Willy en Eb met het nodige Kruispunt materiaal. Toch geen directe 

verplegingsartikelen, maar hier moest het annex fotobedrijf bijspringen, met 
fototoestel film en lampen. Als de piloten niet naar de donkere kamer konden komen, 

zou de boerderij verdonkerd moeten worden. Voor fietsen ten dienste der 
vreemdelingen was ook gezorgd. Na zo voorzichtig en onopvallend mogelijk de 

boerderij te hebben bereikt zijn Tom en Eb naar binnen gegaan. Hier vlug een wit 
laken op de muur gespijkerd en de foto's voor de verschillende P.B.'s genomen.  
Dit moest allemaal in een sneltreinvaartje gebeuren, daar het op de boerderij 

eveneens op haast begon aan te komen, wat de nieuwe piloot van eigen richting 
betrof. Wat een moed en opoffering van zulke ongeletterde boerenmensen, hier 

werkte verstand noch winstbejag, maar zuiver het Brabants christenhart: hulp is altijd 
plicht ! De Heere gaf hun kracht en zijne Vaderhand waakte over hunne paden.  
Na een haastig afscheid en de nodige, maar zeer beslist afgewezen dankbetuigingen 

voor de grote goedheid, de weldadige verzorging en het genomen risico, zijn we in 
volgorde met tussenruimten van 100 meter vertrokken, allen op de fiets. 

De reis ging voorspoedig tot aan de Geldropseweg. Daar zag ik onverwacht onze 
voorrijder Leo een waarschuwende handbeweging maken. Hij zelf was echter al 
gepasseerd, toen daar twee agenten de fietsers gingen aanhouden. Er was controle op 

P.B.'s, dat ontbrak er nog maar aan. De eerste piloot, die achter Leo reed en als 
waakzaam luchtartist het stopteken al voelde aankomen, reageerde prachtig, zoals 

men van een getraind oorlogsvlieger verwachten kon. Hij trapte stevig door en wuifde 
de verbaasde politiedienaar Amerikaans onverstoord een minzaam Hollandse groet 
terug, maar viel meteen in de gebruikelijke propeller-versnelling. Het liep wondergoed 

af, want de man sprak geen stom woord Nederlands. Gelukkig had de aanhouder nog 
een hele rij slachtoffers in zicht. Zulke staaltjes van zelfbeheersing bemoedigden ons 

echter niet weinig. We wisten dat hij tenminste in veilige handen van Leo was en wij 
zouden voor de vijf andere levens vechten. Eb die derde reed en al zijn hart vasthield 
voor de tweede, gaf naar achteren direct een waarschuwingssein door, dat prompt 

werd uitgevoerd, zoals hij wel begreep. De kalmte van de piloot, toverde ook hem om 
in een volleerd acteur. Natuurlijk zette hij nummer twee achterna, wat de agent met 

veel bombarie afkeurde. Die zou even de volle maat krijgen want en voor de eersten 
en voor de laatsten was tijd meer dan geld. Met kwaad gezicht remde Eb statig af, 
daar zijn P.B. toevallig volmaakt in orde was. Alleen moest de fiets wat worden ontzien 

vanwege het pilotenuniform en het fotostatief, waarop een nog onzichtbaar 
doodshoofd prijkte. Met haastige kalmte, die de ijverige aanhouder bij voorbaat moest 

doen likkebaarden, mopperend om de achterstand werd in ontelbare bergplaatsen het 
blijkbaar afwezige P.B. achtervolgd en op het juiste moment onder de teleurgestelde 

neus van de speurder gestoken, die meteen van achterdocht op excuses 
overschakelde, waarop Eb maar teleurgesteld, kwaad rechtsomkeer maakte. Hij was 
toch te ver achter. Maar toen werd het pas echt eieren eten, daar stond het edele 

zestal midden in Stratum met twee Amerikaanse piloten, die heg noch steg wisten. 
Terwijl de politie waarschijnlijk kopie gesnoven had. In een zijstraat werd krijgsraad 

gehouden. Willy wiens eerste keer het was, stond er wat vreemd bij. Maar wie 
verslagen was, Tom niet. Met een brede gooi van zijn gespierde vuist zwaaide hij in de 
richting van de Noordpool. "Dan maar achterom"! Veel verbaasde ogen. "Helemaal 

terug, Eindhoven in, Gestel uit en als de bliksem langs de Gennepermolen, eer ze ons 
voor zijn!" Eer ze het nog goed begrepen, lag de aanvoerder al in volle vaart en suisde 

de colonne des doods langs hoeken en kanten voort. 
 
De Gennepermolen was zich nog van geen kwaad bewust, maar pas met Waalre in 

zicht durfden de helden uitblazen. Het was voor de twee voorgangers een ware 
opluchting toen ze ons zagen. Want het was al knap laat geworden en het was een 

vies gevalletje, er bestond nog zoiets als telefoon en overvalwagen. Des te prettiger 
was het gastvrije samenzijn in de villa van A.C. waar het verloop nog eens omstandig 
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uit de doeken gedaan werd. De rest en de verdere verzorging kon veilig aan F.v.D. 

worden overgelaten. De pedaalridders werden echter nog in Eindhoven terug verwacht 
waar de fatsoenlijke mensen al lang aan de binnenkant der huisdeur vertoefden. Dus 

togen de onfatsoenlijken maar langs de verboden spoorlijn, waar zij zonder de minste 
haast nog even hun opwachting gingen maken bij B. Niet geringe en wat bezorgde 

verwondering: zoveel P.A.N. leden tegelijk. Op dit uur, langs deze weg. Het relaas 
werd er slechts belangwekkender door, terwijl Mevrouw C. bezig was al aan de 
inwendige mens te denken en onder protest de zwervers vergastte op.......... 

natuurlijk formidabele pannenkoeken. Er waren vele gelukkigen die nacht. Maar de 
piloten moesten nog worden getransporteerd. Hiervoor staken Tom, Frans, Eb en H.A. 

de koppen bij elkaar. Alles werd nauwkeurig voorbereid en toch zou het een droevig 
einde worden, dat aan enkele van onze vrienden het leven ging kosten, toen zij vlak 
bij Tilburg bij een versterkte Duitse controlepost werden aangehouden. Waar de dood 

zelfs geen partizanenactie nodig had, kan het niet verwonderen dat hij ook partizanen 
oogstte. Zij hadden in het verzet, leven en sterven veil voor de goede zaak van het 

vaderland, moesten bewust het gevaar riskeren al werden er maatregelen tegen 
genomen.  
Tom was eertijds aan deportatie ontkomen door te verdwijnen in de Limburgse 

mijnen. De inval bij Dieppe deed hem met een veertigtal opduiken, tot hulp aan het 
actieve verzet. In zijn woonplaats aangeland, deed hij in Strijp koeriersdiensten en 

hielp honderden onderduikers als mede-oprichter van de z.g. Philipsbeurs. Als lid van 
de K.P. Sander gaf hij zijn onverschrokkenheid en opgewektheid, wanneer en waar 
een taak hem wachtte. Het uiterst gevaarlijke pilotenvervoer wachtte als het ware op 

hem. Het doorzendadres lag in Tilburg, bij "Tante Coba" Pulskens, die eveneens met 
haar leven haar heldhaftigheid heeft bewezen. De eerste tocht was gelukt en Tom 

vertrok met H. om twee piloten verder te brengen. Toen Weber in Strijp Jacques 
kwam arresteren met de vraag of hij Frans van Gennep kende (een van Toms 
schuilnamen) stond de mislukking wel vast. Op 19 augustus 1944 zijn Tom en Harry 

(Aarts) te Vught gefusilleerd. Nooit zou de juiste toedracht van het bij Moergestel 
gebeurde zijn bekend geworden als niet een der piloten vanuit Canada in roerende 

bewoordingen voor de aanvulling had gezorgd. 
 
Beste Frans,  

 
Dit is de derde poging die ik aanwend om je te schrijven en deze keer ben ik er zeker 

van dat het gebeurt.  
Frans (van Dijk, Waalre) ik heb nooit, geen ogenblik vergeten mijn plicht van 

dankbaarheid, die ik jou en je familie verschuldigd ben, en al je vrienden. 
Ik dank God nog , dat mij niets door de Duitsers gevraagd werd, omdat ik weet, dat 
het niet door mij gekomen is, dat W. en N. en je andere samenwerkende Vaderlanders 

werden nagespoord.  
Hier is onze geschiedenis van de tijd toen we jullie verlieten op die noodlottige 

zaterdag in juli.   
 
We passeerden Eindhoven zonder avontuur en hadden bijna de buitenwijken van 

Tilburg bereikt toen we een rood licht zagen op de weg die voor ons lag.  
Tom had een revolver in zijn hand die hij liet liggen langs de achterkant van de 

zitplaats – en je kunt je zeker die wilde gloed die hij in zijn ogen had wel inbeelden.  
Toen wij het licht bereikten, was het niet om de gewone ene Duitser te ontdekken, 
zoals ik verwacht had, maar een wegversperring van zes personen – een 

machinegeweer, twee geweren en natuurlijk de altijd aanwezige revolvers. Zo gauw 
Tom de sterkte van de versperring zag, liet hij het pistool vallen en verborg het onder 

het kussen van de achterste zitplaats. Intussen had Harry (van een brief die Vader 
gestuurd had leerde ik zijn naam) de papieren voor de wagen en zijn eigen pas 
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overgegeven.   

Vervolgens vroeg de dienstdoende Duitser, om al onze identiteitsbewijzen te zien en 
gedurende deze tijd, stapten Harry en de andere knaap die voor in de wagen waren, 

uit, om heel onverschillig te schijnen. Zij werden spoedig gevolgd door Tom, maar 
Bruce en ik bleven in de auto. Vervolgens kwam de bevelvoerende Duitser met zijn 

groot lelijk gezicht heel dicht naar het mijne en schreeuwde iets in het Duits.  
Het was een tamelijk moeilijke situatie en ik wist werkelijk niet wat ik het beste kon 
doen, - maar veeleer dan stilzitten en niets te zeggen, antwoorde ik stellig en nu zo 

onverschillig mogelijk "Amsterdam". Ik had nauwelijks dit gezegd of Harry kwam er 
tussen (hij had zojuist opgemerkt wat er aan de hand was) en sprak tegen de 

Duitsers.  
Zonder voor vaste waarheid te kunnen zeggen, omdat ik geen Hollands noch Duits 
spreek, ben ik er toch zeker van dat Harry mijn blijkbare stommiteit verklaarde 

(Amsterdam was klaarblijkelijk niet het antwoord), dan wierp de Duitser zijn handen 
op in afkeer en ging weer terug naar de voorkant van de auto.  

Hij kwam weer onmiddellijk terug gaf ons een teken uit de wagen te gaan.  
 
Ik kan me herinneren, dat ik voelde achter me om zeker te zijn dat de revolver goed 

zat onder het kussen . Toen ik uit de auto was en me omkeerde om gade te slaan wat 
hij deed in de achterste zitplaats, zag ik het gevest ongeveer 1 cm. boven het kussen 

uitsteken. Wat glinsterde het in de stralen van zijn zaklantaarn. Hij moest het ook 
bijna onmiddellijk gezien hebben, want hij greep ernaar en gilde "Handen omhoog" en 
wij waren hulpeloos. 

Binnen enkele ogenblikken werden we in een rij gezet met het machinegeweer op ons 
gericht en ik ben geen dapper iemand en heb nooit iets bijzonders gedaan, maar ik zal 

je vertellen dat gedurende het gehele onderzoek van de auto en de spannende 
ogenblikken die volgden, mijn gedachten even vlug en duidelijk werkten alsof we een 
gewone conversatie hadden. 

Ik kan elke bijzonderheid nauwkeurig weergeven en duidelijk. De houding van alle 
drie der ondergrondse werkers was wonderlijk om te zien. De houding die zij 

aannamen was zeker niet van iemand die verslagen was tegenover zijn overwinnaar 
en ik ben even trots op hun als jij Frans.  
 

Nu weer naar het verhaal.  
Zij onderzochten ons persoonlijk op wapenen - en toen zij de Belgische pas bij Bruce 

vonden, vroegen zij ons of wij Engels spraken. Ik antwoordde: "een beetje" en hij zei 
verder niets. Vervolgens reden zij de auto weg en lieten onze handen op onze hoofden 

houden en naar hun barakken marcheren. Daar brachten zij ons binnen en 
fouilleerden ons één voor één en noteerden wat wij bij ons hadden.  
Bruce was eerst en weer dank ik God, omdat ik niet wist wat te doen. Toen zij Bruce 

uitrusting bemerkten, zijn landkaarten en zijn R.C.A.F. identiteitskaart begonnen zij 
onmiddellijk vragen te stellen in het Engels. Daarna was het in elk geval hopeloos om 

vol te houden een Hollander of Belg te zijn. Bruce bekende dat hij Sgt. Bruce Fraser 
was, maar wilde verder niets zeggen. En dat is ook alles wat ik zei toen het mijn beurt 
was. Ik had beslist vóór we de barakken bereikt hadden, dat ik niet hoefde te 

proberen vol te houden, te zijn, wat op de pas stond – maar ik wilde nog steeds mijn 
nationaliteit en beroep niet bekennen, omdat het me duidelijk was dat dit zekere dood 

voor Tom en Harry zou betekenen. Evenals ik reeds eerder gezegd heb, dank ik God 
dat die beslissing niet op mijn neerkwam. Ik sprak met Bruce en hij zei mij dat hij 
dezelfde mening had als ik maar kon geen ander alternatief zien en ik geloof dat hij 

gelijk had. Dan scheidden zij ons. Bruce en ik gingen de volgende dag per vliegtuig 
naar Eindhoven.  

Ik heb Tom en Harry nooit meer gezien en ofschoon ik meen dat zij een kleine kans 
hadden te ontsnappen, bleef ik hopen dat ik de een of andere dag zou horen dat zij 
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nog in Holland waren.  

Je brief ontnam mij natuurlijk alle hoop en nu Frans kan ik alleen zeggen hoe jammer 
ik het vind dat ik onwillekeurig het middel werd van hun dood en als je zo vriendelijk 

wilt zijn, zou je dan deze boodschap aan zijn familie willen overbrengen en ook aan H. 
en Bg.  

Frans, het geeft mij een treurig gevoel te denken dat Bruce en ik verantwoordelijk 
waren voor de gruweldaden en moord.  
Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als toen ik hoorde dat jij en je familie nog 

leefden en het best maakten. Er zijn nog zoveel dingen die ik zou willen zeggen Frans, 
maar ik zal het nog bewaren als ik kan.  

 
Bruce en ik werden naar Eindhoven gebracht en toen verder naar Venlo de volgende 
middag. Het enigste wat zij deden was onze handen op onze ruggen binden. We 

bleven daar vijf dagen en gingen toen naar Frankfurt en van Frankfurt naar een kamp 
in Barth aan de Oostzee. Er gebeurden twee dingen die ik nooit heb kunnen begrijpen. 

Ten eerste, zij hebben nooit iets gevraagd omtrent Tom of Harry, of de auto of over de 
passen, zelfs niets wat op jullie organisatie doelde.    
In het begin was ik blij dat zij mij niets vroegen, maar dan begon ik te veronderstellen 

dat zij alles reeds wisten. Het was een moeilijk jaar voor mijn gemoedsrust.  
Het tweede was een uitstapje. Bruce en ik werden naar Venlo gebracht. Op een 

morgen vetrokken we en gingen we naar ’s Hertogenbosch waar we werden 
achtergelaten in een Hollands legerkamp (N.S.B.ers) voor ongeveer twee uren, terwijl 
onze wacht elders ging. Toen keerden wij weer terug naar Venlo. Wat het doel was 

van de reis , heb ik nooit kunnen uitvinden.  
 

Ik ben blij, dat je naar Vader geschreven hebt, hij genoot van je brieven, hij heeft 
copies gestuurd naar mijn vrienden, ik weet niet hoeveel, - maar voor alle 
voorzichtigheid liet hij steeds je laatste naam en plaatsnaam weg. Het doet hem 

plezier zoiets te doen. 
Ik zal niet thuiskomen voor ongeveer 26 Juli, omdat ik ga trouwen in Oost-Canada op 

de 7e Juli. Ja Frans, ik ben gelukkig en gezond, binnen enkele maanden zal ik uit de 
Air Force zijn en mij vestigen in Vancouver. Je kunt verwachten dat je nu geregeld van 
me hoort, Frans. Wij hebben geen gelegenheid om op onze weg naar huis over 

Holland te komen. Zij brachten ons recht van Barth naar Engeland en gingen vandaar 
naar Canada. Maar eens zullen wij elkaar ontmoeten. Het is juist de vraag wie er het 

eerst zal kunnen reizen,- jij of ik. Je brief van 16 mei is een groot opstel. 
 

Ik voel dat Bruce en ik kunnen begrijpen, beter dan andere mensen, wat je trachtte 
uit te leggen en waarin je zo schitterend geslaagd bent in je brief. Alles wat ik kan 
sturen zoals Luxe, zal gezonden worden ofwel door mijzelf of door Vader.  

 
Voor ik ga eindigen , dank ik je, je vrouw, moeder, Truus en Miep nogmaals voor je 

edelmoedige gastvrijheid en onwankelbare trouw aan onze gemeenschappelijke zaak.  
Ik draag altijd bij me een levendig beeld Frans van je fabriek, je thuis en heerlijke 
tuin, je familie en je gezellige dorpje.  

Ik zou willen dat je mijn leven en omstandigheden kon voorstellen, misschien zou je 
je dan even dicht bij mij voelen als je mijn brieven leest, als ik wanneer ik jouw 

brieven lees.  
 
Deze brief is erg laat en ik verontschuldig me, maar misschien is het wel voldoende 

om je te vertellen wat er voorgevallen is en hoe ik me gevoel.  
Ons verder punt – ben ik er niet geheel zeker van of we door die nacht gekomen 

zouden zijn als die revolver er niet geweest was. We zullen het  waarschijnlijk nooit 
weten, - maar ik houd me eraan dat we erin geslaagd zouden zijn.  
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Het beste Frans,  
gegroet, 

Duncan   
 

Piet Haagen (Tom) 
 
Nasporingen in Vught hadden weinig resultaat. Slechts kon de Priester, die van de 

wieg tot het graf den mens tot God voert, ook hier, bedroefde familieleden troosten en 
steunen. 

 
Militair Gezag. 
Afwikkelingsbureau Vught.  

Kamp Vught.  
Taalstraat 60 Vught.  

M.14.1.153  
Bijlage: een. 
 

Vught 7 april 1945. 
 

Naar aanleiding van Uw verzoek om inlichtingen betreffende P.J. Haagen, heb ik de 
eer u ingesloten een afschrift te doen toekomen van een aan Deken Dr. J.M. Maas 
gerichte brief d.d. 23 februari 1945. 

 
Het Hoofd van het Bureau voornoemd.  

w.g…………… 
 
Aan het Landelijk Herstel N.B.O.  

Willemstraat 26,  
Eindhoven. 

 
Het bijgaande afschrift luidde als volgt: 
 

Militair Gezag  
Afwikkelingsbureau  

Kamp Vught  
Taalstraat 60, Vught. 

A.B. 
Nr. 130  
Bijlage: een 

 
Vugt, 23 februari 1945. 

 
Enige tijd geleden vervoegde zich ten mijnen kantore de Heer J.H. wonende .............. 
te Eindhoven, die inlichtingen vroeg omtrent het lot van zijn tijdens de bezetting te 

Vught gevangen gehouden zoon P. Haagen, geboren 15 september 1921 te 
Eindhoven. Tot mijn leedwezen is na onderzoek gebleken, dat op 19 augustus 1944 te 

Vught in het Kamp is gefusilleerd: Petrus Jacobus Haagen, geboren op 8 september 
1921 te Eindhoven.  
Hoewel voorletters en datum van geboorte niet geheel overeenstemmen, meen ik 

toch wel te mogen aannemen, dat het gegeven waarover dit bureau beschikt, 
betrekking heeft op de Boon van de Heer J. Haagen, die naar mij is medegedeeld tot 

Uw parochianen behoort.  
Ik moge U verzoeken de ouders wel met het voorgaande in kennis te willen stellen. 
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Papieren of goederen van Petrus Jacobus Haagen zijn niet ter beschikking van het 

bureau gekomen. Wat de Duitsers daarmede gedaan hebben, is niet bekend, zoals  
met zovelen, die in het zgn. S.D. Lager geweest zijn, het geval is. 

Een afschrift van deze brief, dat U de familie zoudt kunnen geven, sluit ik hierbij in.  
Voor Uw tussenkomst, die ik meende in het belang der ouders te kunnen en moeten 

inroepen, ben ik zeer erkentelijk. 
 
Het Hoofd van het Bureau voornoemd 

w.g. ……………… 
 

AAN 
de Hoogeerwaarde Zeergel.  
Heer Dr. J.J.M. Maas,  

Deken en Pastoor,  
Stratumseind,  

EINDHOVEN. 
 
De gevallen Bevrijder behield een ereplaats in het hart der bevrijden. 

 
 

P I E T   H A A G E N  T O C H T 
 
Vergeten doen wij niet,  

De Nederlandse Zonen  
Die vielen voor hun land  

wie weet hoeveel per dag. 
God kwam hun werk uiteindelijk bekronen  
want door hun dood,  

herleefde onze vlag. 
 

Jan Campert. 
 
Inderdaad wij vergeten hen ook niet. Doch ook het Nederlandse volk, meer speciaal 

de jeugd, vergeet hen niet. De jeugd heeft nu haar helden gekregen, zij zal in de 
toekomst de idealen verbreiden, waarvoor zovele duizenden hun leven gaven. 

 
Al heeft de ex-illegaliteit ook de slag om de zuivering verloren. Zij had niet de 

beschikking over zwart- of collaboratiegeld, beschikte niet over voldoende vakmensen 
voor de voorlichting en was over het algemeen te eerlijk en niet voldoende in aantal. 
De idealen der illegaliteit hebben ingang gevonden bij de jeugd en geen kooplieden 

van de pen zullen deze idealen in de harten kunnen verdoezelen en wegkladden. 
De jeugd wil deze idealen op haar manier uitdragen en verbreiden. Hoe dit geschiedt? 

Een typisch voorbeeld geeft Eindhoven. 
 
Zonder inmenging van de zijde der ex-illegaliteit heeft de weder opgedoken R.K. 

Wandelsportvereniging "Met frisse moed" het initiatief genomen een elk jaar 
terugkerende wandeltocht te organiseren aan de naam: 

 
PIET HAAGEN TOCHT 
 

Doel van deze tocht is, naast geldelijke baten voor de Stichting 1940-1945, Hen die 
vielen voor hun land, te eren, door de uitbreiding van de voor geest en lichaam 

gezonde voor een ieder bereikbare wandelsport. 
Als voorbeeld en symbool kozen zij de duizenden, die met opgeheven hoofd hun 
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laatste tocht gingen, meer speciaal een voorbeeld dat tot hen sprak PIET HAAGEN, 

 
in N.B.O. en L.O. en L.K.P. kringen bekend als "TOM" 

Hij was voor de opheffing van deze vereniging als jongen van 18 jaar,  trouw lid van 
"Met Frise Moed" 

Jacques F.M. 
OPROEP. 
 

Wij rekenen op een grote deelname en op Uw aller medewerking voor dit grote doel. 
Piet Haagen in de illegale wereld beter bekend als Tom, was lid van onze vereniging. 

Hij heeft, met vele andere zijn leven gegeven voor ons, laten wij meehelpen, om in 
elk geval zoveel wij kunnen hunne nabestaanden te steunen in hun onbetaalbaar en 
onvergetelijk verlies. 

 
Met Sportgroeten,  

Namens het Bestuur der R.K.W.S.V. 
"Met Frisse Moed". 
 

Een inleidend woord:  
 

Het is een goede gedachte van het Bestuur van de R.K.W.S.V. om ten bate van de 
Nabestaanden der Gevallen Oud-Illegalen een Mars te organiseren. Het verbindt 
hieraan de naam van Piet Haagen en eert in hem de getrouwen, die voor God, 

Koningin en Vaderland hun leven offerden. Hij was niet de enige, wiens jonge bloed 
om Neerlands wil, deze grond kleurde.  

Moogt gij, als ge door het Brabants zonnig landschap wandelt, hen gedenken die 
onvermoeid op het oorlogspad marcheerden uit liefde voor dit land en zijn volk en 
daarvoor de duurste tol betaalden.  

Hun stond de schone verwachting voor de geest, dat wij zouden zijn, zonen van een 
volk. Laten wij hen niet beschamen en als een man optrekken om Nederland naar 

deze verwachting te herbouwen. 
 
Paulus. 

 
Geallieerden naderen 

 
Al maaide de dood ook nu en dan met onvaste hand door onze gelederen, het werk 

ging door want het werk moest doorgaan. En naarmate de geallieerden naderden nam 
de activiteit der illegalen nog toe. Op kantoren en fabrieken werd minder en minder 
gewerkt. Sommige behoefden er alleen nog maar te komen om hun salaris te 

ontvangen. Allen spitsten zich toe op de naderende bevrijdingsactie. Iedereen was 
overtuigd dat, hoewel misschien kort, de moeilijkste tijd nog komen moest en van de 

lichtste tot de zwaarste illegaal werden alle zeilen bij gezet om het grootst mogelijke 
effect te bereiken, wanneer het tijdstip van algehele activiteit zou aanbreken. Plaatsen 
waar voorraden waren verzameld werden nauwkeurig gadegeslagen. Duitse stellingen 

in kaart gebracht, troepen bewegingen gerapporteerd. Aan wapens werd meer en 
meer aandacht besteed. Een ruilhandel in patronen ontstond. Wapenonderdelen 

werden zelfs bewaard. Oude Nederlandse en Franse handgranaten opgediept en voor 
gebruik gereed gehouden. Men legde zich toe op het perfectioneren van de weg-
sabotage. Speciale spijkers werden vervaardigd. Staaldraad verzameld. Ledige flessen 

kregen een bestemming. Spijkerplanken ontworpen. Boomzagen en bijlen gescherpt.  
 

De materiële, financiële en sociale steun gaat vanzelfsprekend door, doch gaat sneller 
en soepeler lopen. De bevrijding naderend, zijn er minder ernstige moeilijkheden te 
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overwinnen. Steun van buitenaf wordt gemakkelijker verkregen, in tegenstelling tot 

de begin periode toen bij welgezinden - eerder dan 15 welgestelden- het steungeld bij 
beetjes moest worden ingezameld. Ook de voorbereidingen voor de grote slag gaan 

door. Ingenieuze plannen worden gemaakt, nog eens goed overwogen en 
doorgegeven. Objecten worden bestudeerd. Mogelijke acties gekoppeld. De 

vreemdsoortigste materialen worden bij elkaar gesleept, typemachines en papier, 
sigaretten, fietsen en banden kleding, uitrustingsstukken, vlaggen. Ook etenswaren. 
Niemand wist immers wat het worden zou. Formulieren werden al gedrukt. 

Legimitatiekaarten ontworpen. Estafettelijnen ontwikkeld. Berichtendiensten 
opgevoerd. Eind augustus wordt men vrijer in zijn bewegingen. Men neemt het niet zo 

nauw meer en onvoorzichtigheid komt hier en daar reeds voor. Toch heeft dit het 
grote voordeel van een meer harmonische samenwerking. Geen werk blijft meer 
liggen, de zaken lopen vlugger. Men raakt beter op elkaar ingesteld en ongegronde 

vrees drukt de bewegingen niet meer.  
Merkwaardig dat er nooit genoeg van iets was. Nooit genoeg wapens, nooit genoeg 

munitie, nooit genoeg vervoermiddelen, nooit genoeg contacten. Met tijd en slaap al 
precies hetzelfde. Zo wordt het september. "Oh, hadden we nu maar een zee van tijd 
om alles nog beter en nog uitgebreider te organiseren".  

Koeriersdiensten worden geprojecteerd. De afwerpterreinen zijn doorlopend bemand. 
Op luisterposten wordt de radio niet meer afgezet. Bij telefoons is dag en nacht 

iemand aanwezig. Hoewel nog slecht te noemen, wordt de bewapening iets beter. 
Ieder zit met opdrachten die nog niet uitgevoerd mogen worden. Naast plaatselijke 
acties is het werk nog uitsluitend voorbereiding. 

 
Een revolver wordt van eigenaar verwisseld. Een radio dichterbij geplaatst. Een 

koerier verhuisd. Een plan gewijzigd. Het hoofdkwartier nog eens verplaatst.  
Twee dagen voor Dolle Dinsdag, komt de mierenhoop in beweging. De vreugde was 
groot toen wij ingeschakeld werden en opdracht ontvingen enkele spoorlijnen op te 

blazen. We kregen vluchtig onderricht in het gebruik van de verstrekte explosieven en 
ontstekingsapparaten, waarna enkele groepen uittrokken om hun luguber werk uit te 

voeren.  
Reeds twee dagen later ontdekte een groep onder commando van M. een veilig 
openingetje aan de achterzijde van het vliegveld en na een dag hard werken konden 

's-avonds in het schuurtje van N. 30 kisten complete handgranaten geteld worden 
plus tien geweren en enige mitrailleurs. Een soortgelijke buit kwam binnen op het 

hoofdkwartier van het rayon Strijp. Dit was door het bombardement van het vliegveld 
op 15 augustus aan de voorzijde gehavend. Was daardoor een soort rovershol 

geworden en dus nog beter geschikt om als verzetsnest te fungeren. Peter en Dick 
hadden er hun domicilie tussen banken en neerhangende plafonds en zij konden daar 
de kisten met granaten in ontvangst nemen, welke Jacques onder bewaking had 

gesteld in een school, nadat de Duitsers deze overhaast ontruimd had den. De wapens 
die er gevonden werden nam Ome Jan mee. 

 
Met kleine beetjes werd tot distributie overgegaan. Het alarmerend bericht, dat in een 
klooster door de moffen springladingen werden aangebracht, leverde nog meer 

krijgsbuit op. Een groep van ons trok namelijk direct uit en terwijl aan de voorzijde de 
Duitsers bezig waren, doorzochten onze mannen met behulp van een Pater aan de 

achterzijde elk plekje waar de moffen zich opgehouden hadden. Doch van springstof 
aanbrengen was geen sprake geweest. Zij zochten toen andere spullen die ze op hun 
terugtocht mee zouden kunnen nemen. Dit werd in strozakken gepakt en door een 

venster naar beneden geworpen waar het door anderen werd opgevangen die het 
verder sleepten. Dit trucje kon tot 7 september, de dag van algehele mobilisatie, 

telkens herhaald worden en het leverde dan ook onschatbare materialen voor onze 
sabotage. Daar wapens nog steeds niet al geworpen waren, moesten ze van de 
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Duitsers betrokken worden. Hiertoe waren steeds enkele groepen op stap om alleen 

lopende Duitsers in een hinderlaag te lokken of om uniformen en wapens tegen 
burgerkleding te ruilen. Gebouwen die de moffen verlieten werden direct door ons 

bezet om plundering of vandalisme te voorkomen. Bruggen werden doorlopend in het 
oog gehouden, richtingsborden verdwenen en de zorgvuldig voorbereide wegsabotage 

werd elke dag weer opnieuw met succes toegepast. Wanneer het nodig is treden onze 
mannen nu en dan in hun uniformen op.  
 

Bevrijding 
 

Op 17 september werd het mobilisatiesein dan eindelijk gegeven. De mannen krijgen 
legitimatiebewijzen, armbanden worden van gemeentestempel voorzien en de eerste 
vechtende groepen, die in Eindhoven formeel opereren, zijn P.A.N. groepen. Spoedig 

bleek dat de gehele burgerbevolking het grootste vertrouwen in ons had. Iedereen 
riep de hulp van de PAN-mannen in voor de gekste gevallen. Zo kon het gebeuren dat 

enkele commandanten door overstelpende hoeveelheden werk tegen de orders in, 
vele personen aannamen, waarbij niet altijd tijd en middelen aanwezig waren om 
precies na te gaan, wat voor vlees men in de kuip had. Hierdoor kwam er wel eens 

een ongewenste in onze gelederen, die anders nooit toegang gekregen zou hebben.  
 

De arrestatie waarmede men bij de bevrijding direct een aanvang maakte, vertoonde 
de koddigste taferelen. Naar daarvoor beschikbaar gehouden ruimten werden de 
verdachten opgebracht Het was, zoals het zich liet aanzien, voor ieder rechtgeaard 

Nederlander een gewetensvraag of men dit wel mocht doen, want bij verhoor waren 
zij allen onschuldig, hadden nooit een politiek gedaan, wisten zelfs niet dat er 

bezetters waren geweest. Doch gedurende angstige dagen had men hen in hun 
schoonste uniformen met insignes zien rondlopen of bij nachtelijke bals en 
vermakelijkheden aangetroffen, waarbij hun zelfkennis wel over ging dat zij niet 

terugschrokken bij die gelegenheden eens openlijk hun hartje te luchten.  
Toen dachten wij ook niet aan een om gekeerde realiteit. Deze werd hun eerst 

duidelijk, en speciaal de "dames" toen er haren geknipt werden. Anderen smaakten 
voor de eerste maal het genoegen op een ongemakkelijk leger de nacht door te 
brengen. Het was voor hen nog maar een kleine afspiegeling van het leed dat geleden 

werd in de concentratiekampen, S.D. bureaus en onderduiker plaatsen en bovendien 
konden zij zich veilig wamen op deze wijze aan een eventuele bijltjesvervolging te 

ontkomen. Het haarknippen werd afgelast, toen de doorgekregen order werd 
ingetrokken.  

 
Bewaking en verzorging brachten weer extra werk mee, waardoor van de toch al zo 
weinig rustende mannen het uiterste gevergd werd. Maar er zou nog meer gevergd 

worden want het regende opdrachten. Een spoedbericht riep 100 man naar de Demer, 
welke afgezet moest worden aangezien een alarmerend bericht was binnen gekomen 

dat de Duitsers een plaatsje ten noorden van Eindhoven waren binnengevallen en op 
het punt stonden de stad in te nemen. Bij een daarop volgende order moesten alle 
mensen wegens het dreigende gevaar straten verlaten en overal verspreiden onze 

mannen deze berichten en zorgen dat er streng de hand aan gehouden werd. Terwijl 
op deze wijze alle handen en voeten van de P.A.N.-mannen bezig waren, vielen reeds 

de eerste Duitse bommen tussen de pas in vrijheid levende burgers en velen vroegen 
zich af of dit een nieuw stadium in de strijd zou worden. Overal hoorde men het 
suizen en inslaan der bommen, die veel nieuw leed over de jubelende menigte 

brachten. De uitwerking was verschrikkelijk. Alom waren huizen ingestort, geallieerde 
eenheden getroffen en de vrije lucht die men inademde was gemengd met gevoelens 

van rouw, leed, afkeer en haat. Onze mannen begonnen direct aan het 
opruimingswerk en hielden de wacht bij niet-geëxplodeerde bommen die overal in het 
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rond een bang afwachtende vrees verspreidden. Ook onze bureaus ondervonden de 

inslag der bommen en wij waren genoodzaakt elders ons bivak op te slaan. Het 
districts-hoofdkwartier, dat na het bombardement weer in de Willemstraat gevestigd 

moest worden werd door een lawine van geallieerde officieren overvallen. De meest 
uiteenlopende verzoeken werden door hen gedaan. De een wenste een auto, 

oorlogsbuit. James had er een, die zij kregen, de ander inlichtingen hierover, een 
derde daarover. We waren allen op, van lange tijd niet slapen. Jacques moest naar 
Aalst waar de staf van de 40 Main Divisie lag, om aan te geven hoe de toestand van 

de Peel Raamstelling was. 
De verkenningsgroep A., geformeerd uit gezamenlijke verkenners vertrok in de 

richting Nijmegen.  
 
Liquidatie van de P.A.N. 

 
Frits was overal langs de buitengemeenten, voor zover bereikbaar, om contact op te 

nemen. Sander en Dankelman waren weer afgesneden. Zo kwam op zaterdagnacht 
het bericht van de liquidatie van de P.A.N. We wisten allen dat Peter Zuid naar de 
Prins zou gaan en verwachtten dat nadien of tevoren contact zou worden opgenomen. 

Voor de bevrijding waren zij er steeds op uit geweest om contact met ons te zoeken, 
hetwelk op zijn minst overbodig was, daar wij alles tot in de finesses geregeld hadden. 

Groot was dan ook onze verwondering toen we tot de ontdekking kwamen, dat zonder 
ons gehoord te hebben Stoot- en bewakingstroepen waren geformeerd. Door de P.A.N. 
zonder de P.A.N. uit de P.A.N. De Leiders van de P.A.N. geloofden toen nog aan dit z.g. 

bevel van hoger hand voor het gewapende verzet, ook de individuele leden wisten niet 
beter. Voor hen, als ondergrondse soldaten, was zulk verzoek een bevel, welks 

uitvoering in dit boek beschreven, voor zichzelf spreekt.  
Het kwam niet bij hen op, toen te twijfelen aan de juistheid van de voorlichting, die 
tot dit, als wens ingeklede bevel leidde. Eerst later toen de concrete feiten 

doorsijpelen, stond de onrechtmatigheid en onjuistheid van de voorlichting vast. Want 
al spoedig bleek, dat van gegevens en bekendheid met plaatselijke toestanden van de 

P.A.N. geen gebruik werd gemaakt. Gegevens en bekendheid welke zich later zelfs 
landelijk had kunnen uitbreiden, die veel leed aan onschuldigen hadden kunnen 
besparen en veel corruptie ongedaan had kunnen maken, werden met de mensen die 

ze bezaten, opzij geschoven, moedwillig. Of dit al dan niet georganiseerd geschiedde, 
het resultaat was hetzelfde. Ieder Nederlander heeft de gevolgen aan den lijve 

ondervonden of zal ze nu nog ervaren.  En de P.A.N. Leiding zowel als de leden traden 
terug toen het bleek dat het verzet bruikbaarder werd geacht, naarmate het zich kon 

plooien, inzake de meer of mindere belangrijkheid van al dan niet gewraakte 
personen, of het medewerken aan of scheppen van mogelijkheden om de onder hun 
leiding staande mannen af te wenden van hun hoofddoel, en op zij paden te loodsen, 

waar ze of niet voor waren opgeleid of niet geschikt voor waren. Dit terugtreden was 
slechts mogelijk omdat deze jongens en mannen bezield waren met een ideaal en 

daardoor een moreel hadden dat zelfs in de moeilijkste omstandigheden 
onverwoestbaar was en nog is. Zelfs al waren en zijn die omstandigheden gevolg van 
opzettelijke verwaarlozing of corruptie, hun doel lag recht voor hen uit. Op 

kronkelingen konden zij niet met kronkelingen antwoorden, zij hadden dit gedurende 
de bezetting niet toegepast op de bezetter en dus niets geleerd. 

 
De enthousiaste lezer zal het wel stichten dat het eigen totale officiële rapport van de 
P.A.N. aangeboden aan zijne Z.K. Hoogheid Prins Bernhard, zo kort was.  

Van Streberei en Bescheidenheit gesproken.  
Hun werk was directe wapenhandel, maar er was ook op vredesvoet een en ander 

gepasseerd. Met de wapens in de hand ging men af van omstandigheden en initiatief 
maar de vreedzamer samenzweringsbedrijf had meer voeten, zoals niet in, dan toch 
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op de aarde. Het is geen geheim dat wij meer met de daad dan met het woord 

vertrouwd zijn: Chez vous, pour vous, sans vous, orakelde een gezant. De 
Nederlander vergadert niet graag, maar slecht. ’s Anderendaags weet hij al, wat hij 

had willen zeggen. Als onze zeehelden levend of dood met gewonnen oorlogen thuis 
kwamen, wisten onze vertrouwensmannen prompt aan de verliezers onze koloniën 

kwijt te raken. Vergaderen is de grote kracht van de Nederlander, zelfs als men het 
gestelde  bijzondere doel wil bereiken.  Dan nog blijft de factor samenwerking, het 
grootste werk van de Nederlander, vooral als men het gestelde algemene doel kan 

bereiken. 
 

Hier bestond tenslotte de meest loyale correspondentie en de P.A.N. weet de eer te 
distribueren. 
 

Plastiek (kneedbommen) op Wal 1 
 

K.P. Voorspel van Eindhovense Bevrijding.  
 
De meer dan hard nodig geworden onveiligheidsmaatregelen werden getroffen, 

waarbij de veiligheid van omwonenden niet werd over het hoofd gezien. Wel gingen de 
voetzoekers in het geallieerde bommengeplof verloren. Het was zondag voor Dolle 

Dinsdag, 3 september 1944. De K.P. "Sander en de K.P. "Frits" alsmede de door de 
beide K.P.'s in het leven geroepen verzetsgroep de P.A.N, waaraan later ook het grote 
deel der L.O.-ers hun medewerking verleenden, waren reeds geruime tijd in actie, 

zowel bij dag als bij nacht. Grote dingen waar we allen op wachten, gebeurden echter 
nog niet. Die ochtend reden echter twee moffenauto's door de duisternis en het 

toevallig ontbreken van de afrastering, in een bomtrechter. Wij gnuifden! Vooral 
wanneer men al dan niet noodzakelijk, hierlangs komende, de Herren had bezig 
gezien met het uittakelen van hun vehikels. In ieder geval was er iets om aan de op 

alle mogelijke punten opgestelde P.A.N.-leden en de regelmatig bij elkaar zijnde K.P.-
ers te vertellen.  

Tegen half tien stopt bij de Districtscommandant Frits, P.A.N. Eindhoven een auto. 
Daar er geen andere wagens mochten rijden op zondag dan van mof en S.D. en 
aanverwanten, was onze D.C. oprecht verwonderd. Deze verwondering veranderde 

spoedig in enthousiasme toen bleek wat er gebeuren moest. Er kwam met deze 
wagen een opdracht van het geallieerde Hoofdkwartier terwijl een honderdtal kg. 

plastiek alsmede een prima vakkundig instructeur waren af gezet bij het 
Hoofdkwartier van de P.A.N. Wal No. 1. (W.I.). 

Onze D.C. tevens K.P. leider moest onverwijld alle rayons op de hoogte brengen 
alsmede de D.O.'s en zorgen dat voor de uitvoering onmiddellijk minstens acht 
ploegen naar W.1 gingen om instructies en plastiek in ontvangst te nemen. Dit bleek 

nog noodzakelijker, toen de contacten van Frank in Breda, Tilburg en 's-
Hertogenbosch niet te bereiken waren en dus het gehele werk neerkwam op de beide 

K.P.'s aangevuld met enkele groepen van de P.A.N. In Eindhoven zelf was het een 
wisselende drukte van Duitse vrachtauto's, hand- en boerenkarren, motoren en ex-
Nederlandse fietsen. Tank en P.A.K. reden af en aan, in diverse, haast alle richtingen. 

Op de Wal, een vrij brede straat in het centrum van Eindhoven, waar het meeste 
verkeer moest passeren, hadden de moffen een pleisterplaats gemaakt. Alle mogelijk 

voertuigen, reeds meer of minder zonder verband hielden er even een rustpauze, na 
hun vermoeiende planmatige terugtocht uit Noord Frankrijk en België. Tegen half elf 
hadden de diverse berichten alle Rayon-commandanten bereikt. Dat er werk aan de 

winkel was en ze onverwijld op W.1. moesten komen. 
 

Bij druk burgerverkeer, kwamen ze met onregelmatige tussenpozen binnen, 
sommigen alleen, anderen met tweeën of drieën. Voor de deur van Wal, no. 1, 
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slenterden chagrijnige moffen en verderop stond zelfs een overvalwagen van de 

Grüne. En op Wal no. 1 werd theorie gegeven, over de juiste plaats waar en de juiste 
wijze waarop plastiek kon worden aangewend. Struikelend over plastiek en slagkoord 

in het nauwe keukentje waar de lessen gegeven werden, ging er een die zich zo in het 
hartje van de stad niet erg prettig voelde in verband met een zeer recente 

kennismaking van de plaatselijke S.D. chef, even polshoogte nemen of er soms een 
achteruitgang was. Deze was maar niet aanwezig, om de affaire echter te maken. Aan 
de straatzijde waren een drietal jongelieden opgesteld, een pistool, het roemruchte 

handkanon zoals dit in de wandeling genoemd werd, gereed, om indien nodig hun 
huid zo duur mogelijk te verkopen. Een van de aanwezigen die er van Speijk-allures 

op na hield, opperde het plan dat ze in het uiterste geval die 100 kg. plastiek nog 
konden opblazen. Deze uitlating bezorgde hem een lang niet malse terechtwijzing, 
daar men ook te denken had aan de omwonenden burgers die hier het leven zouden 

verliezen. Maar de moffen namen geen notitie van het onooglijke kantoortje met zijn 
spiegelruit achter gordijntjes, al stond er in het vertrek dat vroeger waarschijnlijk 

winkel geweest was ook een zeer groot aantal fietsen, die, wanneer de deur openging, 
voor de fietsen-organiseerders zichtbaar waren. Misschien hadden zij onderling wel de 
nodige aanmerkingen op die "Dumme Holländer" die in zo'n tijd, terwijl zij vochten 

voor de vrijheid !!!!! van Europe !!!!! nog naar een makelaarskantoor gingen. Van 
achter de ruiten werden de passerende moffen door ons drietal scherp, doch 

grinnikend gadegeslagen. Moppen werden op hen en hun Führer getapt en in het 
keukentje ging de theorie snel doch rustig verder te midden van plastiek, slagkoord, 
fockpencils en K.P.-ers in hun element. 

 
Eindelijk was het zover, de porties waren eerlijk verdeeld en de opdrachten werden 

uitgegeven. Alle lijnen in Midden en Oost Brabant moesten zo mogelijk die dag de 
lucht in. De voornaamste waren lijnen met verbindingen naar België en Duitsland. Er 
was geadviseerd om bochten, wissels en bruggetjes te nemen, deze waren het 

moeilijkst te vervangen. Het geneesmiddel voor de Wehrmacht was netjes in tassen of 
pakjes verpakt en in volgorde van binnenkomst werd weer vertrokken. Een enkele 

moest een grote afstand afleggen en ging per trein, echter alleen onder conditie dat 
hij zijn fiets mocht meenemen voor het terugkomen, beweerde hij. De laatsten waren 
vertrokken, zonder haast en zonder ongelukken. Toch hadden we nog een strop, want 

eenieder zat volspanning te luisteren naar de komende explosies. Deze pret werd ons 
echter niet gegund, de geallieerde vliegende forten deden nog even het Eindhovens 

vliegveld aan en in die concurrerende geluiden gingen de onze helaas verloren. 
 

Om van de moffen te horen hoe zij hun strop vonden, toen zij tot minder aangename 
ervaringen kwamen, had niemand tijd, daar ze allen als goede burgers op tijd binnen 
moesten zijn. Alle acht ploegen deden hun werk zoals men van goede Vaderlanders 

kon verwachten en keerden behouden huiswaarts. 
 

Toch schenen de Duitsers er lucht van te krijgen, want ze gaven royaal de Dolle 
Dinsdag weg. En met succes. Het Duitse ijsdek kraakte en scheurde. De herlevende 
stroom voelde, snoof en zag de nieuwe dag met lucht en licht van verlossing. De 

nieuwe lente was geboren en de bolgewassen met opgespaard reservevoedsel, 
boorden door sneeuw, vorst en donker. Alom groen, de kleur van de hoop; vogels en 

een vroege vlinder. 
 
De P.A.N. was de hevigste bol met de grootste voorraad van de verdoemelijkste 

projecten en objecten in regelmatige en onregelmatige opbouw uit de vergiftigde 
bodem opgezogen en vlijtig verspreid. 

 
Illegale Bladen voor het Buitenland. (Duitsland en België). Reeds lang werd er naar 
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gestreefd om een idee te verwezenlijken, om tenminste illegale bladen te sturen naar 

de arbeiders in Duitsland, die daar te lijden hadden onder de degenererende invloed 
van het nazisme, ofwel te sturen naar België om ze onder de daar bestaande illegale 

groepen te verspreiden, teneinde hierdoor nauwer en vertrouwelijker contact te 
leggen  tussen gelijkgezinde idealisten.  

Uiteindelijk werden een paar contacten en een manier gevonden die aan ons doel 
beantwoordde en op geringe schaal werd het mogelijk deze illegale lectuur de grens te 
doen overschrijden. Veel geluk hebben wij niet gehad en van lange duur is het niet 

geweest. Zodat dan ook na enige tijd dit moeilijk spelletje stopgezet moest worden. 
 

Maar liefst alles aan de grote klok hangen; en maar uitlenen. 
 
Zendertjes  

 
Een K.P.-lid, goed radiotechnicus, wijdde zijn weinige vrije tijd ook nog aan prestaties 

op zendergebied die ertoe leidden dat een paar toestelletjes gefabriceerd werden. 
Hiertoe was van links naar rechts, en van hot naar haar gesjouwd, om de onderdelen 
bij elkaar te krijgen.  

Maar uiteindelijk werd het werk toch bekroond en kon over een korte afstand 
uitgezonden worden. Aangezien deze toestelletjes op andere plaatsen nuttiger werk 

konden doen dan bij ons, zijn ze overgedragen aan andere groepen. 
 
En de Duitse klokken aan diggelen helpen. 

 
Telefoonsabotage  

 
Plattegronden van de voornaamste hoofdverbindingen werden ontworpen en na 
verkenningen, de plaatsen uitgezocht waar eventueel een slag geslagen kon worden. 

Ben zou een lijn Eindhoven-Tilburg vice versa nemen en ontwierp hiervoor een 
duidelijke kaart waarop de plaats vermeld stond waar het onheil kon worden 

aangericht. Tevens werd hem opdracht gegeven om de lijn Eindhoven-'s 
Hertogenbosch vice versa, aan de hand van een tekening die het R.V.V. ons ter hand 
stelde, onbruikbaar te maken. Twee vrienden van hem namen deze opdracht over. Een 

groep v. P. te E. zou een andere belangrijke lijn voor haar rekening nemen n.l. die van 
E-T (België) vice versa. Tekening en plaats werden nauwkeurig vastgelegd; een vierde 

groep nam in opdracht de lijn Breda-E, vliegveld te vernietigen (2x). Het R.V.V. had 
van ons tot zijn beschikking gekregen de groep van O.J., die vooral ten N.O. van 

Eindhoven hun opdrachten tot het maximum opvoerde. Het was lang geen 
gemakkelijk werk en op het sein, dat gezamenlijk genoemde acties zouden moesten 
worden doorgevoerd stiet men wel eens op moeilijkheden die niet voorzien waren. 

Toch wisten allen de hun opgedragen taak naar behoren te vervullen en men kon met 
vreugde constateren dat het werk volkomen geslaagd was, toen E. praktisch  

geheel van de buitenwereld telefonisch afgesloten was, wat voor de totale 
oorlogvoering van de Duitsers zeer nadelige gevolgen medebracht, doordat lange 
vertraging in de uitvoering van opdrachten ontstond. 

 
Er was nog net een speld tussen te krijgen. 

 
Greet haalt wekkers  
 

Het koffiewater kookte, de waterdamp steeg als een stofmassa omhoog tegen het 
plafond, vlug werd het brood gesneden en een maaltijdje bijeen gezameld, dat lang 

niet voor een normaal door kon gaan. Hoe kon het ook anders, altijd in beslag 
genomen door die koeriersdiensten, halve maaltijden, halve nachtrusten, lange reizen, 
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en waarvoor dit alles, dacht Gré (Greetje Kelder-Vroom), die zich inspande vlug haar 

eigenaardig ontbijt klaar  te maken.  
Is het enkel voor een stukje grond dat Vaderland genoemd wordt ? Gisterenavond is 

zo ook al een hele tijd aan doorgebracht. Zijn het enkel plichten die het geweten doen 
opleven. Hoe kunnen dit plichten zijn, nauwelijks 20 geworden, praktisch nooit met de 

wereld die je omgeeft in nauw contact geweest, hoe kan men daartegenover plichten 
bezitten ?  
Als dit nu door je ouders gezegd werd dan kon men het geloven, ja tegenover hen 

kende men plichten. Zij hadden ons geleid, voor ons gewerkt en zorgen gehad, maar 
wie had buiten hen voor ons nog die zorgen getoond? Hoe kon het geweten, die 

zachte stem die je niet hoort waarvan zij komt, je toch tot zulke "zinloze" acties in 
staat stellen, want iedere dag betekende een vervulde plicht, een kans het leven te 
verliezen en was dit leven niet te grote prijs, of offer, dat men bracht?  

Speelde hier geen andere onzichtbare, onmeetbare van nature in de mens aanwezige 
krachten mede, die ons zeiden dat wij niet alleen voor ons zelf op deze aarde zijn, 

maar evengoed met onze medemensen in allerlei opzicht verbonden zijn?  
 
Al deze gedachten speelde door de brein van Gré die zich gereedmaakte voor haar 

nieuwe reis en opdracht. Tijdens het ontbijt werden de laatste voorzorgsmaatregelen 
getroffen voor de reis naar Heerlen. Want daar moesten de wekkers gehaald worden,  

nodig om de springstof op tijd te laten werken.  
De heenreis had natuurlijk niets om het lijf, ook de terugreis verliep heel spoedig, 
doch op het laatste moment begon in de tas van onze koerierster een wekker te 

tikken en direct daarop ontstond een hel geluid van een aflopende wekker. De niets 
vermoedende medepassagiers blijven heel rustig en poneren enkele lachverwekkende 

opmerkingen. Maar Gr. maakt gauw een einde aan het grapje en steekt een speld 
tussen het raderwerk van de wekker, zodat de apparatuur geen verdere opschudding 
kan veroorzaken.     

Bij aankomst worden de werkers naar het bekende adres gebracht waar men al zit te 
wachten op de ondingen en waar eerst onderricht gegeven moet worden over de 

behandeling van de springstof met de wekkers. Dit duurde niet lang want de grootste 
moeilijkheden losten zich automatisch op.  
 

Na het onderricht werden de commandanten ingelicht waar en welk object het 
onderspit zou delven en werden de tijdstippen van uitvoer vastgesteld, twee 

hoogspanningsmasten zouden worden omvergehaald, waardoor de gehele Rh. van 
stroom verstoken zou zijn en geen werk voor de bezetters meer zou leveren.  

Twee ten W. en een ten O. zouden het onderwerp worden van een nieuwe 
"terreurdaad". 
W.F.R.J.J. en nog 3 collega's uit Valkenswaard zouden hun beste beentje voortzetten. 

Op een zondagavond, de zon had haar laatste hulp van die dag aan de verdrukte, 
opgejaagde mensheid gebracht, en daar togen in het schemerdonker onze mannen op 

stap, voorzien van hun dodelijk middel.  
Met de grootste voorzichtigheid moest men de twee masten naderen, want op weinig 
afstand hiervan stond de kazerne die propvol was met "Wehrmacht" en op diverse 

plaatsen in de omgeving hiervan patrouilleerden wachten om naderend onheil af te 
slaan.  

Met een tijdverschil van een uur waren onze mannen, na verkenning vooruit gestuurd 
te hebben, om te zien of de plaats veilig, op de plaats van bestemming aangekomen 
en in minder dan geen tijd waren zij bezig de springstof  aan de masten te 

bevestigen.  
Maar een groep deed de noodlottige ontdekking dat hun meegebrachte werker niet 

liep en om geen tijd te verliezen werd besloten de hele springstof aan één mast te 
bevestigen, waardoor in ieder geval het succes verzekerd zou zijn.   
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Na een half uur ingespannen werk was alles aan de mast bevestigd en keerde men zo 

vlug men kon huiswaarts om de uitwerking gade te slaan, want volgens berekening 
zouden om 11 uur de lichten uitgaan wegens het gemis aan elektriciteit.  

Thuisgekomen onderzocht men de defecte wekker en moest men tot aller verbazing 
bemerken dat de speld die onze koerierster erin had gestoken nog steeds op dezelfde 

plaats zat.  
Twee minuten na de afgestelde tijd hoorde men de geweldige ontploffing, zag men de  
lichten flikkeren, doch zij gingen niet uit. De verwoesting was schijnbaar niet 

geslaagd. De volgende morgen trok er eentje uit op verkenning en kon constateren 
dat er een wacht bij de mast geplaatst was. Toen men de volgende dag in de trein 

langs de plaatst des onheils reed, zag men een in allerhaast opgetrokken palenwerk 
de mast onderstutten, vanwege zijn blessure en nog steeds stond "Die Wache am 
Mast". Ook een speld kan op een klein plaatsje zitten.  

Wie zichzelf helpt, helpt het zekerst, al gaat het wat schwierig (moeilijk).  
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De overval op D.K. te Bladel van andere zijde gezien 

 
Na lang beraadslagen werd het besluit genomen om tot een overval op het D.K. Bladel  

over te gaan. Bert die reeds meerdere malen op het D.K. was geweest en als kind in 
huis (kind aan huis) werd beschouwd gaf ons de nodige inlichtingen omtrent de 

ligging, situatie en verdere omstandigheden, bovendien moest men op een of andere 
wijze contact zien te krijgen met de kassier, aangezien deze de persoon was die de 
inlichtingen kon vervolmaken.  

Sander ging op een goeie dag naar hem toe en aangezien hij Jan (van Hapert) van 
vroeger kende,  

was de kennismaking gauw voltrokken en Jan bood direct zijn spontane hulp aan, om 
de enkele losse bonnetjes in te leveren voor de levensmiddelenkaart.  
Dit was natuurlijk de aanloop en zienderogen groeide het aantal dat omgewisseld 

werd. Een vaste verbondenheid en trouw ontstond.  
Zo nu en dan werd ook al eens beraadslaagd met Jan die dan de plattegrond van het 

D.K. maakte en de mogelijkheden mee opdiepte om tot een slagen te geraken.  
Sander en Jan maakte de plannen steeds definitiever klaar en uiteindelijk na lang en 
breed beraadslagen was men tot een oplossing gekomen die voor beide partijen de 

minste risico met zich scheen mee te brengen.  
Er was n.l. afgesproken dat Jan, Sander zou verwittigen wanneer al de bonnen in de 

kluis waren en dan zou de K.P. haar slag slaan met een nachtelijke overval.  
Het was voorschrift dat de sleutel ‘s avonds na sluiting van de kluis door de kassier 
Jan in een gesloten en gezegelde enveloppe met begeleiding van politie naar het 

Politiebureau gebracht moest worden, welke maatregel op listige wijze kon worden 
ontdoken.  

Op de dag dat de overval plaatsvond stopte Jan namelijk een valse sleutel in de 
enveloppe en bracht die op het Politiebureau. Ofschoon er 's avonds niet overgewerkt 
mocht worden deed Jan dit toch en zo had hij op de bewuste avond de goede sleutel 

te pakken en was hij in het gebouw. 
Maar toen de overal zou plaatsvinden kwamen in het dorp enkele honderden Duitsers. 

Aangezien wij in de tijd leefde van razzia’s vluchtte vele bewoners het D.K. binnen en 
verstopte zich op zolder, zodat op de vastgestelde dag en uur het spelletje niet door 
kon gaan, hoewel de ploeg, reeds verstopt in de bossen, lag te wachten.  

Natuurlijk doodstil zodat Tom enige bravournummers ten beste kon geven van het 
aandoenlijke Vaderlandse repertoire: De wenende baby. De meid van de bakker.  

Het ruikt naar. De oude gitaar aan de wand, enz. 
Toen onze K.P. mannen ‘s morgens onverrichter zake vertrokken dachten vele boeren 

met landwacht te doen te hebben en weer vluchtten zij de bossen en velden in, bang 
om opgepikt te worden.  
 

Er werd opnieuw een tijdstip bepaald. Toen dit aanbrak stelden onze jongens zich op 
de aangewezen plaats op. Jan zou, zoals was afgesproken, een sein geven wanneer 

het spel een aanvang kon nemen nl. door met een bandende sigaar voor een bepaalde 
ruit te lichten. Vol spanning lagen onze mannen in het korenveld toen zij eindelijk het 
lang verwachte sein zagen, van de overwerker die dit al enkele dagen deed om het 

niet te laten opvallen.  
Hierna werd het raam geopend en onze mannen verschaften zich toegang tot het 

gebouw. Stil slopen zij op hun tenen naar de bewakers die in een andere kamer zaten 
te praten. Plotseling schoten zij die kamer binnen en hielden de bewakers een geladen 
revolver onder de neus, waardoor zij niet veel animo hadden weerstand te bieden. 

Vlug hadden zij een vaste plaats op de stoelen en werden zij stevig gebonden door 
enkele K.P.-ers, terwijl anderen de kluis  leeghaalden. De bewakers werden in de kluis 

opgeborgen en de anderen maakten dat zij vlug met hun buit wegkwamen. 
Op de terugtocht werd over de sporen hier en daar met hartzeer cognac uitgegoten, 
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om het spoor voor speurhonden te behoeden.  

Het laatste slok je werd in 's hemelsnaam bewaard voor een nog nuttiger 
afscheidsdronk. Want het betrof maar 30.000 bonkaarten in monsterpakketten op 8 

fietsen, die niet allen op volbanden daverden. Aangezien er drie klapten, om het geval 
echter te maken. De cognac deed de gebruikelijke wonderen en verzamelde de 

vijanden van de Duitse vrienden aan een innemend onderonsje. 
 
Zo kwam de buit, die lopend in veiligheid gebracht werd door de K.P.-ers, na een uur 

op de afgesproken plaats aan, terwijl onzerzijds Jan naar zijn duikplaats werd 
gebracht aangezien hij geen risico nam. Bij het bekend worden van het gebeurde 

ontstond er een algemene verbazing en waardering voor het gepresteerde werk, 
vooral voor Jan had men veel respect. Direct was de S.D. in touw en werd alles 
afgezet.  

De buit kon eerst na twee dagen op een boerenkar weggebracht kon worden naar een 
klooster, alwaar de Moeder-overste, die alle gevaar trotseerde en zeer veel 

verzetswerk deed, aan de buit een veilige bergplaats toebedacht.  
Maar in die twee dagen gebeurde er nog iets merkwaardigs. De buit was toen 
opgeborgen in een zeer dicht bos waar praktisch nooit iemand kwam. Een boer echter 

die er zijn koeien in de buurt ging melken had toevallig zijn kinderen meegenomen, 
die verstoppertje spelend in het bos en de zakken vonden ze zeiden het tegen vader 

die er in ging kijken en het geval natuurlijk aan de Pastoor ging vertellen, die hem 
adviseerde maar niets te vertellen tegen niemand. Zo werd op wonderlijke wijze deze 
buit gespaard. 

 
Dichter bij huis was het ook oppassen 

 
Beraamde overval op Distributiekantoor Eindhoven. 
 

Reeds lang was men bezig om een, naar een wasafdruk gemaakte sleutel pasklaar te 
maken voor de kluis. Plotseling echter moest onze vertrouwensman zijn functie 

vaarwel zeggen en waren wij genoodzaakt een ander in de arm te nemen die op de 
hoogte was van de toestand. Veel keus was er niet, de meesten liepen met twee 
aangezichten rond en toen uiteindelijk nieuw contact met een derde genomen werd 

om de kleinigheid op te lossen, scheen eerst alles koek en ei te zijn, maar toen de 
zaak zover gekozen was en men moest laten zien wat men waard was, ging de 

betrokkene zijn verantwoordelijkheid afwimpelen op zijn chef. Hij ging namelijk het 
hem toevertrouwde verder vertellen, waardoor het langzamerhand een publiek 

geheimpje werd en de S.D. ingreep waardoor de chef in een concentratiekamp terecht 
kwam. Door gelukkige samenloop van omstandigheden konden diep ingrijpende 
gevolgen in het illegale organisatieleven worden voorkomen. Gelukkig kwam de chef 

heelhuids thuis na de bevrijding uit het kamp terug. Wie maakte nog promotie? 
 

Verkenningen 
 
Aan de horizon rijst de V. van Victorie. De verkenningen worden is intensiever, de 

kaartjes menigvuldiger en uitvoeriger. De Commandant ondertekent  "Gezien!" Were 
di.  

Were di is Brabants, dat is: oeroud, keihard, goudgoed en volhardend, luimig, 
kruimig, gelovig, onbezorgd en doortastend. 
  

"Dek me van achter, van voren ben ik er zelf, zei de Brabantse hertog eeuwen geleden 
bij Woeringen, waar Brabant begerige vreemden van zijn grondgebied terugwees.  

 
De lezer gelieve hier even in zichzelf te keren en het idee "verkenningen" op zich in te 
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laten werken. Vooral de stads- en polderbewoner.  

In de stad valt weinig te verkennen en in de polder niet veel, zeker niet op klaarlichte 
dag. Dan nog heeft Brabant zijn bulten en kuilen, ruggen en greppels, bomen en 

struiken, ook ’s nachts. De verkenners, de echte, konden in en achter al deze 
obstakels Duitsers verwachten met van die vlugge schietapparaten, die o zo vlot 

afgingen met geen klein beetje herrie. Dat moest worden voorkomen, want veel 
lawaai konden ze nog niet gebruiken. Overdag niet en 's nachts zeker niet. Wie nooit 
in de nacht is buiten geweest, ver voorbij de laatste lantaarn, kan hierin niet 

meekomen. In zogenaamd absoluut donker, dat buiten niet bestaat, wordt alles niet 
alleen levend maar ook bewegend. Waarlijk en nog bedrieglijk erbij. En een geluiden! 

Overal zijn ze om je heen, sluipend en fluisterend. De hele natuur leeft 's nachts. En 
het duurt even, voor ge daar doorheen zijt.  
De laatdunkende Duitsers waren in 1940 met geen beesten-mogelijkheid door de 

Kempense Hei te krijgen waar een handjevol Algerijnse Rif-kabijlen duikend en 
sluipend, een waren geworden met bodem en gewas, het onverbiddelijk zwijgend en 

zwijgen-opleggend mes, tussen de witte tanden.  
Vraag het de doorgewinterde smokkelaar hoe lang hij ooit moet liggen, hoe vaak hij 
moet teruggaan, hoe ver hij moet omlopen alleen ter wille van de onoverwinnelijke 

onzekerheid.  
En de P.A.N. bestond nog niet eens geheel uit brave smokkelaars. Maar of ze 

verkenden !  
Ze hadden wel geen les gehaald in de strafgevangenis te Scheveningen waar 
Commandant Sander zes maanden in eenzame opsluiting mocht bewijzen en boeten 

dat het verzet niet in Duitse smaak viel. Wel in toenmalig Nederlandse. Thuisgekomen 
maar weer met een snoeksprong in het verzet, want ze moesten nog aangeschoten 

worden, ettelijke armen en benen breken en wat keren in Duitse handen vallen. 
In de gauwigheid konden ze Baden Powell noch Hollywood interpelleren  
 

De bevrijding kwam aan harten en deuren kloppen. 
 

Rapport betreffende verkenning van omgeving Aalsterweg van Eindhoven tot Aalst.  
 
Omgeving Eikenburg 

 
Aan de rand van het bos rondom Eikenburg wordt aan de Zuid- en Oostzijde nog 

gegraven, waarschijnlijk voor mitrailleursnesten e.d. Er staan tentjes opgesteld voor 
10-15 man. Aan de Oostzijde van de weg die er aan de Oostzijde langs loopt staat nu, 

op de hoogte van het mausoleum, een stuk geschut opgesteld (kaliber ca. 8 cm.) dat 
gericht is op O.Z.O. richting en de vlakte bestrijkt. Nauwkeurig bekijken werd niet 
toegestaan.  

 
Langs de weg ten Zuiden van het bos staan in het weiland nu twee stukken licht 

geschut (kaliber ca. 2 cm) naar het Z.W. gericht. Het stuk dat gisteren op de N.O. 
hoek stond werd weggenomen en vervangen door een kuil voor een pantserwagen of 
iets dergelijks, in rijrichting Z. De mitrailleurposten langs het pad naar boerderij iets 

zuidelijker waren hoogstwaarschijnlijk verdwenen. De mitrailleur op de vrachtauto in 
het maisveld was nog aanwezig.  
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Rapport betreffende verkenning omgeving Bergeijk. 

 
De streek ten Oosten van het fietspad Keersoppermolen - Riethoven lag hedenmiddag 

onder vrij sterk artillerievuur. Als objecten waren kennelijk bedoeld, Treeswijk en 
Westerhoven en omgeving.  

Hedenmiddag plotseling Bergeijk - Keebos voor een groot gedeelte door burgers 
worden ontruimd. De Duitsers stellen daar tussen de huizen, langs de straatweg, 
zware artillerie op, hoogstwaarschijnlijk met de bedoeling om de Bergeijkse Barriére 

en omgeving onder geschutsvuur te leggen. In deze omgeving wordt zwaar 
gevochten, ook met lichtere wapens. De gevechten der Duitsers zijn echter zuiver 

defensief, en zéér plaatselijk. Brug 9 is vast in geallieerde handen, 10, 11 en 12 
daarentegen zijn opgeblazen. Volgens mededelingen der burgers trekken de Duitsers 
in de buurt van Luyksgestel terug op Eersel.  

Gisteren lag de weg Bergeijk- Eersel onder artillerievuur. In de gehele streek, meer 
speciaal tussen Riethoven en Bergeijk, Duitse patrouille-activiteit, te voet. 

 
Rapport verkenning en strook begrensd door Aalsterweg en Leenderweg. 
 

Gaande via verlengde Roostenlaan, bevonden we, dat behalve het stuk geschut  
vermeld in de verkenning  dd. 14-9-44, bovendien nog een mitrailleur opgesteld is. 

Niet kon worden nagegaan welk kaliber het hier betrof. In het weiland grenzend aan 
villa (Smits van Oyen) is de bestukking versterkt met een stuk PAG. Bovendien 
meenden wij dat er behalve de gisteren vermelde stukken nog 1 á 2 

mitrailleursnesten ingericht waren. Ons via Aalst in Z.Z.O richting begevende, richting 
Leender fietspad, is ons van eventuele versterkingen niets gebleken. In de omgeving 

van "Achtereind" werd door de Arbeidsdienstmänner  gepatrouilleerd.  
Boeren bevestigde onze bevindingen, dat zich in de omgeving geen versterkingen  
bevonden. Wel werd ons nog vermeld, dat de Golf nog steeds belegd was. Gaande van 

"Achtereind" naar het Leender fietspad, daarbij de heide doorkruisend, vonden we 
noch versterkingen noch patrouilles, evenmin gaande langs het Leender fietspad 

richting Eindhoven. 
 
Vrijdag , 15 september 1944 

 
En er zat aan zulke verkenningen heel wat aan vast, voor hen, voor de hunnen en 

voor heel veel anderen. Ze moesten er evengoed even in komen en zich stevig 
opdraaien, in vele vormen ging de dood mee op deze tochten.  

 
Maar als je dan horen mag, na al de onzekerheid, de moeite en de gevaren:  
"Thank you boys" en je wordt geprezen als mensenredders, "God bless you!" 

Kon wel eens waar zijn.  
 

Verkenning. 
 
Het is in de nacht van de 17e op de 18e september 1944, ongeveer 12 uur word ik 

gewekt door een bel. Ik vloek eens flink. Nooit heb je rust, juist een vermoeiende dag 
achter de rug en dan wordt ge weer gewekt uit je eerste slaap. Het is verkenning hier 

en verkenning daar. Dag en nacht gaat het door. Ik kijk door het raam. Ja?  
"Wim, opdracht Gerard, spoed !". Dat is alles.  
Sluipende voetstappen verdwijnen weer om de hoek. Het is immers "Sperrzeit!".  

De moffen zijn zenuwachtig, schieten eerst, vragen daarna. Ik steek een sigaret aan 
en kleed me onder diverse vloeken.  

Mijn moeder komt op mijn kamer en vraagt met schrik wat er aan de hand is. "Oh, ‘t 
is een van onze controleurs, ik heb dienst vannacht".  
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Arme moeder. Wist ze niets? Steeds schoof ik alles op de C.C.D. Altijd was 't "Dienst". 

Ze doet echter de laatste maanden zo vreemd en iedere keer waarschuwt ze me met 
"Wees voorzichtig Theo!" Och Moederlief, het is voor het Vaderland! 

Het is voor acht miljoen mensen. Wat ben ik alleen. Steeds weer is het hetzelfde.  
Het zijn de zenuwachtige ogenblikken voor de actie. Je denkt aan thuis, aan je 

moeder, je vrouw of je meisje! Aan het gevaar wordt niet gedacht. Wat is gevaar? 
We zijn er reeds zo lang aan gewoon, we lachen er om, 't deert ons niet. We kunnen 
vallen, doch dat konden we gisteren ook, en eergisteren en maanden terug!  

Waarom zouden we ons zorgen maken! Maar moeder..... Gedachten flitsen me door 
het hoofd, herinneringen aan gelukkige dagen en aan de toekomst. De Toekomst! Wat 

zal het ons brengen? Morgen is het bevrijding, ik weet het, doch wat is de order voor 
vannacht? Voor dat ik het weet, loop ik in het duister. Twee handen in de zakken van 
mijn donkere gabardine (regenjas). Links een scherpe lantaarn, rechts mijn pistool. 

Mijn pistool! Het is mijn trouwste kameraad, mijn meisje, mijn troetelkind. Ik voel te 
sterk ermee. Ik kan er legers mee verslaan. Laat moeilijkheden nu maar komen. Mijn 

slaap is weg, ik voel me weer opgewekt.  
 
Er is weer actie voor de boeg. Enkele minuten lopen en ik ben bij Gerard voor de deur 

't Signaaltje op de bel wordt gegeven en in twee seconden sta ik in een schemer  
verlichte kamer. Ik zie Gerard in pyjama en Wim. Wim zit te eten. Heeft natuurlijk  

weer honger, zoals altijd. De opdracht verkenning is kort zoals gewoonlijk. 
Laatste verkenning van Duitse verdedigingswerker bij de Belgische grens. Indien 
mogelijk contact maken met Britse troepen.  

Oh, de opdrachten zijn kort maar bondig. Ze zijn heel eenvoudig!, ze kunnen 
evengoed zeggen: "Hier, neem een sigaret!" Dat is ook kort. De Intelligence Officers 

hebben snel genoeg een bevel in elkaar gedraaid en zolang de resultaten op tijd en 
uur kunnen zijn, is het goed. De uitvoering van het eerste bevel is echter vaak 
dodelijk. Geen zorgen voor nu echter. Ik kijk mijn papieren even na. Het is 

gemakkelijk als je van de "Criminal Polizei" bent, zolang de Moffen de valsheid van de 
papieren niet zien. Ondertussen is Win zijn maag gevuld en gaan we op stap. "Good 

Luck", klinkt het ons na. De stad slaapt en het is doodstil. We sluipen langs de 
donkere straten. Langs een kerkhof gaat het. Plotseling klinken er voetstappen voor 
ons. Ze komen in onze richting. Binnen een ogenblik zitten we tussen de graven in. De 

stappen zwellen, nu zijn ze op onze hoogte. Tegen de hemel steken twee soldaten af 
met de beruchte petten van de "Grüne Polizei".  

 
Ze mompelen samen, doch alles wat we verstonden was dat iets een "Verdamte 

Schweinerei" was. Onwillekeurig moet ik lachen. Er zal vandaag nog wel meer 
Schweinerei komen, wees maar niet bang. De stappen sterven weg en we gaan weer 
verder. 

 
'n Goed ding dat je de weg zo goed kent. Heezerweg en in de richting van het Leender 

fietspad, Edelweisstraat, Strobloemstraat, "Frans zal wel op een oor liggen". Gek de 
gewoonste gedachten komen steeds bij op. Zo, we zijn op het zachte zand en tussen 
de bomen.  Plotseling klinken voor ons bevelen. Zijn we ontdekt? Mijn hand klemt zich 

om het pistool. Het blijft echter rustig. Dan plotseling het starten van een auto. 
Moffen! Kom op. Wacht even! Ik wil eerst zien wat er aan de hand is. Iemand voor ons 

steekt  een sigaret aan. Het lijkt wel een schijnwerper in de duisternis. Overal staan 
moffen verspreid. Ze fluisteren zenuwachtig. De wagen rijdt weg. De infanterie blijft 
achter en de rust keert weer. We maken een omweg en we nemen een ander pad.  

 
Het begint reeds te grauwen aan de oostelijke hemel. Plotseling doemt voor ons een 

schilwacht op. Wim wil wegduiken. Ik houd hem tegen en we lopen zo onschuldig 
mogelijk verder. We zijn toch immers slechts onschuldige leden van de "Polizei".  



252 

 

"Gute Morgen", "Morgen", mompelen we terug. Verder wordt er niets gezegd en 

ongestoord passeren we. In een boog gaat het langs en door de verdedigingswerken 
bij Aalst. Het routinewerk begint. Dat stuk is weg, daar is er een bijgekomen. Die 

mitrailleurspost is kapot. Daar is een nieuwe gebouwd. Daar zitten manschappen van 
de Deutsche Arbeitsdienst. Daar zitten die oude kerels nog bij het geschut. De 

sufferds. Een paar dagen geleden hebben we samen nog staan kletsen over 't weer, 
enz. Het had me wel een paar sigaretten gekost, doch we wisten toen wat we weten 
wilden. Verder gaat het. Door Aalst in de richting van Valkenswaard. Rechts van de 

weg horen we een tank, die draait, en te voorschijn komt, en in stelling gaat. Weer 
een tank, een Mof zit er onverschillig op en kijkt in de richting van Valkenswaard. 

Zouden de Britse troepen al zo dichtbij zijn? Ook deze gaat in stelling, doch rijdt even 
daarna verder in de richting van Aalst. We luisteren, we horen het geweldige lawaai 
dat tussen de huizen gemaakt wordt. Een goed ding dat die dingen zoveel lawaai 

maken. Nu gaat hij over het brugje en verder, dan het knarsen van de rupsbanden. Hij 
draait. De motor ploft enkele malen en het is weer stil. Die is dus juist weer over de 

brug in stelling gegaan. Verder gaat het. 
 
We krijgen plezier in het geval. Verder, steeds verder. Halfweg Valkenswaard horen we 

verder links in het bos het geluid van een aanslaande motor. Een wagen? vraagt Wim. 
Dat is een tank. Er op af. De motor slaat weer af en we gaan op goed geluk weer 

verder. Het bos wordt dichter en we sluipen door de greppels verder. Ondertussen is 
het vijf uur geworden, en licht. Het gras is vochtig en we worden nat en vuil doch het 
gaat verder. Beng, beng. Muisstil liggen we. Juist achter die struiken start die motor 

weer aan. Nog geen tien meter van ons af. Nu loopt de motor regelmatig en daar  
gaat hij over een pad. Enkele bomen worden omgereden. Op een afstandje volgen we, 

goed verscholen tussen struiken. Terug naar de hoofdweg waar ook deze in stelling 
gaat. We blijven op ongeveer 100 meter links van de weg. Alles blijft rustig tot 
pfuuuuuut, een granaat over onze hoofden vliegt. Nog enkele volgen en enkele slaan 

dicht bij ons in. We moeten echter verder. Daar staat een wagen bij een huisje langs 
de weg. Laten we even kijken Wim. Ben je bedonderd! We gaan echter toch. Even 

verlies ik de voorzichtigheid uit het oog door een beetje te ver boven de greppel uit te 
kijken. Tattataratarata machinegeweernest in dat huis.!  Het had echter niet veel 
gescheeld of ik had het niet kunnen navertellen. We weten echter weer wat meer. We 

banen ons een weg in een grote boog. Weer vliegen enkele granaten en slaan dichtbij 
in. Verder! Verder! Ook van achter ons komen nu granaten. Het wordt wel wat warm.  

Het blijft nu echter ook hetzelfde of we nu voor of achteruit gaan, dus gaan we 
voorwaarts, waar ons doel moet liggen. Rond een groot ven trekken we, hier is het 

rustig en geen gevaar voor granaten meer te duchten. "Duik! Weg zijn we. Wat is dat 
daar rechtuit op dat pad? Laten we maar eens gaan kijken! In een boog gaat het 
voorzichtig verder. Hier moeten we een pad oversteken. Nu opgelet! Wel verdraaid 

Theo. Zie je die Tanks? Ja, en met een witte ster erop, dat is wat we zoeken. We 
komen nu voorzichtig  tevoorschijn, en lopen, hoewel nog voorzichtig in de richting 

van de tanks. Het kunnen immers ook buitgemaakte tanks zijn. Dan zien we het. De 
Khaki uniformen! Bliksemsnel flitst het door onze gedachten: Afrika, Sicilië, 
Normandië, België : ze zijn er en wij zien ze het eerst.  

 "Verdraaid Theo het zijn Amerikanen". "Kan niet, 't moeten Engelsen zijn". "Kijk dan 
een ster op de tanks. Kom mee" Ik waarschuw hem nog om op te passen, doch hij 

loopt al op een drafje. De eerste soldaat die we zien draagt een eigenaardige helm. 
Helemaal geen Engelse. Bovendien heeft hij een Amerikaanse vlag op zijn 
rechtermouw. "Zie je nu wel, het zijn Yanks!" roept hij opgetogen uit. Enkele soldaten 

richten waarschuwend hun geweren in onze richting. Dit kan ons nu echter niet 
weerhouden. We zijn Vrij! Vrij!  

Bijna vijf jaren gewacht en nu zijn we bij de geallieerden. "Are you Americans?" roept 
Wim. "No British" was het korte antwoord. We beginnen te vertellen, struikelend over 



253 

 

onze woorden, vertellen dat het mooi weer is en dat we toch zo blij zijn dat weer vrij 

zijn. Ik herinner Wim echter aan het feit dat we niet voor ons plezier hier zijn en 
vraag met een doodnuchter gezicht naar de Commander in Chief en begrijp niet 

waarom die soldaten moesten lachen. Och, natuurlijk dat is ook fout. Wim komt te 
hulp en even spoedig hebben we de commandant gevonden.  

Een stafkaart wordt voor de dag gehaald. Posities worden veranderd en nieuwe 
stellingen worden opgegeven. Dan gaan we naar de hoofdweg. Alle voorzichtigheid 
gedurende de jaren van gevaar zo eigen geworden, is nu weg. Op de hoofdweg, open 

en bloot, staan we tegen een monsterachtige tank, de eerste uit een geweldige rij, de 
posities te bespreken. Intussen heeft de radiowagen druk werk. Bevelen worden 

gegeven en terwijl we nog staan te praten horen we een geweldige explosie. Wim  
duikelt in een sloot. Ik ben te overdonderd om wat te doen. De officier lacht en staat 
doodgemoedereerd een sigaret te roken. Het was de tank waar we tegenaan stonden 

die het vuur geopend had, op de eerste van de drie Duitse tanks die in stelling waren 
langs de weg. Door een verrekijker konden we het geval bekijken. De eerste granaat 

sloeg vlak voor de tank in, de tweede was raak. Zonder een ogenblik te wachten  
ratelen de mitrailleurs om eventueel ontkomen te verijdelen.  
We krijgen een sigaret en in een ogenblik draait het hele front me voor mijn ogen. 

Zoiets enorms zijn we niet gewend. Wederom klinken bevelen. Een gepantserde 
wagen rijdt  voorwaarts naar het huis met de mitrailleurspost erin. Het pleit is spoedig 

beslist als hij uit al zijn vuurmonden begint te schieten. We leven als in een droom. 
Gek toch, vijf jaren bijna, zaten we te wachten en nu zitten we er ineens midden 
tussen in. Het is toch wel werkelijkheid? Bevelen klinken en in een andere taal dan we 

tot nu toe altijd gewend waren en reeds zo lang gehoord hadden en zo gehaat.  
Nu de eerste opwinding voorbij is en alle gegevens genoteerd praten we over alle 

mogelijke zaken tot dat er een klein wagentje tussen al die monstertanks door komt 
en bij de officier stopt. Een andere officier stapt uit, er wordt gepraat. 
Veel konden we er niet van verstaan want we waren bij de Irish Guards terecht 

gekomen en de lui spraken nu niet direct het Engels wij op school hadden geleerd.  
Het duurde echter niet lang en voor dat we eigenlijk wisten wat er gaande  was, zaten 

we met heel weinig woorden in dat kleine wagentje.  
De officier vertelde ons dat het een "Jeep" was, wat we wel moesten geloven, want wij 
hadden het ding nog nooit gezien. Hij had ons evengoed kunnen vertellen dat het een 

rijdende peperkoek was .  
We rijden langs tanks heen, geen twee of drie maar wel honderden. We kijken onze 

ogen uit, dat is pas materiaal. Dan komen de vrachtwagens met munitie en infanterie;  
alles wacht en loopt te roken. Van alle kanten worden ons sigaretten toegestoken en 

gegooid.  
We zien weer padvinders in uniform, marechaussee 's in hun vooroorlogse uniformen. 
We stoppen bij een grote wagen. De Officier vraagt naar "General Dempsey". Ik kijk 

Wim verbluft aan en voel me niks op mijn gemak. Moeten wij met ons school-Engels 
met een generaal praten? Weer komen stafkaarten tevoorschijn. Weer wordt alles 

herhaald, stellingen, kanonnen, tanks, etc. etc.  
 
"Thank you boys, dat is mooi werk, jullie hebben zonder twijfel 't leven gered van 

velen van onze jongens! God Bless you".  
 

Dat was dank, konden we meer wensen? Dit was meer dan de grootste beloning.  
Weg  waren de zorgen. We lachen een beetje zenuwachtig. Onze taak was volbracht. 
V. van Victorie ! 

Dan komt een andere wagen en ze brengen ons terug naar de voorste tanks. En nu op 
naar Eindhoven. Dat moet vrij. Het gaat ons veel te langzaam. In Aalst wordt nog 

gegeten, de brug hersteld en dan gaat de infanterie op stap.  
Waarom zo langzaam ? Snappen die kerels dan niet dat er een paar kilometers verder 
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120.000 mensen zitten te snakken naar hen? Oh, we moeten lang, erg lang geduld 

hebben, doch als we eindelijk in Eindhoven binnen rollen met veel geweld, was de 
vreugde niet te overzien. Met geen pen zou ik kunnen beschrijven hoe blij de mensen 

waren, zoals wij dat vanaf de tanks konden zien. We waren er, in Eindhoven, het doel 
van onze tocht. 

Wim en ik, wij beiden, we hebben een klein steentje bij mogen dragen tot de 
bevrijding van onze dierbare stad. En dat zonder dat er gevochten was, zonder dat er 
een granaat op Eindhoven ontplofte. 

 

 
 

Eindhoven is vrij ! We moeten  echter nog verder. Nog veel meer werk moet er 
gedaan worden, afweer en beveiliging. Nog veel verkenningen moeten verricht worden 

om eindelijk straks tot een algehele bevrijding van ons geliefd Vaderland te kozen. 
 
Van spel van verkennen gesproken!  

 
Die van de dwalingen huns weegs niet terugkeerden, waren verkend door 

geweerkolven en geweerlopen in Duitse handen en er ontstonden gapingen in het 
verzet en in het gezin van de Partizanen Actie Nederland. Naar God, voor Koningin en 
Vaderland.  

 
De phalanx (militaire formatie uit de Oudheid) sloot hare rijen en bood anderen aan 

moeiten, gevaren en dood. Vrijwilligers voor! 
 
De kruik gaat zo lang te land tot ze breekt.  

Bij kabelsabotage trapten Landwachter nog net er naast. 
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Ben had zijn plaatsje goed gekozen voor de dag of het uur dat de telefoonkabels 

doorgehakt of gezaagd moesten worden. Juist  was het op de kaart neergelegd en de 
benodigde gereedschappen stonden in de beste conditie klaar om het effect te 

vergroten. ’s Middags was Ben bij B. en C. en ontving de geheime opdracht.  
Hoe zou dit werkje, dat op verschillende plaatsen tegelijk plaats zou vinden, 

gelukken? Eigenlijk wist men dit van te voren reeds want de ervaring had geleerd dat 
men op onze mannen vertrouwen kon. Toen Ben ’s nachts bezig was en de kabel bloot 
lag, kwam op nog geen 5 meter van hem een 6 tal landwachters die in het klooster in 

zijn dorp ondergebracht waren. Vlug dook Ben dieper de sloot in en bij het passeren 
hoorde hij er een zeggen: "Ik zou vannacht wel eens wat te doen willen hebben". 

Toen zij ver genoeg weg waren dacht Ben, mij behoef je niet te helpen, ik kan het wel 
alleen af en rustig zaagde hij de kabel door die niet bestand was tegen het speciaal 
daarvoor uitgezochte gereedschap. De volgende morgen was Tilburg van Eindhoven 

afgesloten en kon men de landwachters zien, overal druk redenerend en zoekend naar 
de oorzaak. Nu hadden zij wat te doen, al kwam de tijd hun nu niet erg gelegen. 

 
in Oirschot viel de kruik in Duitse handen, werd echter nog vrij gegeven, hoewel in het 
hol van de leeuw. Maar Habakuk (profeet) had er zijn opdracht verstopt en kuierde 

dus "rustig" terug, want het kwam voor God, Koningin en Vaderland niet op een 
Habakuk kan. Niet aan het hoofdhaar zwevend maar uitgeput elkaar en de rijke buit 

voortslepend brachten de verkenners de kruik zonder vaandel of stafmuziek voor de 
laatste maal heel thuis. 
 

Ben Vlemminx 
 

Oirschot. 
 
Ben en Michiel ontvingen opdracht om te samen instructies te gaan afhalen, ook 

moesten zij verschillende gegevens aan de staf mededelen. De tocht moest te voet 
geschieden daar de bewakingen te streng werden en de brug reeds opgeblazen was. 

De heenreis verliep voor spoedig en na een flinke wandeling van een paar uur  
bereikten zij de plaats van bestemming. De terugtocht verliep nog voorspoediger, 
doch toen zij voorbij een aantal bunkers kwamen waar de opslagplaatsen van de 

moffen geweest waren, gingen zij toch maar een kijkje nemen en ontdekte tot hun 
grote verbazing dat de gehele bunker nog vol levensmiddelen, manufacturen, ransels 

etc. zat. Vlug de zakken geopend en omgegooid en wat sigaretten eruit gehaald. Al 
het papiermateriaal dat als administratie bescheiden dienst had gedaan, werd 

verscheurd en in het rond gestrooid. Nog waren zij druk bezig toen plotseling een 
Duitse wagen voor de bunker stopte en een zestal Duitsers de bunker binnenkwamen.  
Als de weerlicht hadden zij zich in de uiterste hoek achter de kisten verstopt en 

moffelde hun revolvers en paperassen onder en tussen de dozen. 
Bij het binnenkomen van de moffen hoorden zij hun tierend lawaai als een donderde 

onweersbui door de bunker galmen. Veel van al hun zo juist ingepakt goedje was nu 
weer door elkaar gegooid en omvergehaald. Een mof had het verstand om eens rond 
te gaan kijken want de deugnieten konden nog wel in de bunker zijn.  

En jawel hoor daar zag hij de weggedokenen. Direct richtte hij zijn geweer op hen en 
met de handen  omhoog konden zij in het midden van de bunker plaatsnemen, om 

aan een verhoor onderworpen te worden. Gelukkig wisten zij het zo te draaien dat de 
ravage niet door hen aangericht was, maar door voorbijgangers, want de boel lag al 
zo door elkaar toen zij binnenkwamen. Na veel heen en weer gepraat, B. en M. 

roerden aardig hun mondje, werden zij gefouilleerd en vond men de sigaretten.  
Dit scheen men niet zo kwalijk te nemen hierdoor veronderstelde men (omdat het 

enkel sigaretten waren die zij daar gepakt hadden), dat het geen partizanen waren en 
moesten zij op commando zo hard ze lopen konden, de bunker verlaten (wat een 
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opluchting) wat zij dan maar wat graag deden. Zij hadden enige tijd gelopen maar 

waren toch niet helemaal uit het zicht of zij lieten zich in de hei neervallen die door de 
stralende zon flinke hitte verspreide en van onze mannen ook al wat gevergd, want de 

tocht was ook gedeeltelijk over het paarse gewas afgelegd. Nu waren zij uit het zicht 
van moffen, zij konden de bunker nog wel zien. Na enige tijd zagen zij de volgeladen 

auto vertrekken en na nog enige tijd gewacht te hebben keerden zij naar de bunker 
terug want hun opdrachten waren daar verstopt. In de bunker aangekomen zagen zij 
dat de moffen nog niet alles hadden kunnen meenemen en nu maakten zij van de 

gelegenheid gebruik om vlug datgene wat er nog in de bunker stond, op een veilige 
plaats in de hei te brengen. Na een tijdje gesjouwd te hebben, aanvaardden zij de 

terugweg met  hun opdrachten die de moffen niet ontdekt hadden. Moe waren zij, 
want door de reeds dagenlange  inspanning en nu weer dit abnormaal zware karweitje 
en de lange tocht, hadden zij veel van hun krachten verloren. Schouder tegen 

schouder (niet overdreven) kwamen zij dan ook tegen de avond op de plaats van 
uitgang terug. Na hun volbrachte taak. 's Nacht en de volgende dag werd de buit naar 

nog veiliger oorden gebracht en hebben velen behoeftigen zowel leden als niet-leden 
dankbaar van de inhoud van het nagelaten bunkertje geprofiteerd. Het kwam goed te 
pas want door de oorlogshandelingen waren er reeds velen gedupeerd. 

 
De dood had weer het nakijken gehad. Volgende keer zou hij beter toeslaan. Er kwam  

nog een gewichtiger bevrijdingsfakkel in de Gideonskruik, die niet past in vlotte  
groepsvingers, maar alleen in de stugge, gepantserd blijvende eenmansvuist. Dit maal 
sloeg de dood de kruik werkelijk de bodem in. 

 
Vele line-crossers bereikten de grenzen van ons gewest en zochten via onze mannen 

verbinding met de geallieerden. Toen er weer een opdaagde, bood Ben zich spontaan 
aan om met het door het zware cordon te breken, hoewel het al eenmaal onmogelijk  
was gebleken. 

B en  P.v.B. mislukte de poging omdat de Duitsers niet van die vermaledijde P.A.N.-
boodschappers gediend waren en hun posten maar om de 5 a 10 meter aan het 

Westfront hadden opgesteld.  
Omkopen werd tevergeefs beproefd. Na lang beraad en voorzichtige verkenning zou 
het worden geprobeerd in meer noordelijke richting, tussen Boxtel en Oirschot, waar 

zo goed als geen verkeerswegen zijn. Het ging niet. Bijna er door, liepen onze 
makkers in de armen van de Feldgendarmerie, die hen zonder vorm van proces 

neerknalde . Boeren die op het schieten naar buiten kwamen werden naar binnen 
gejaagd. 

 
AFSCHRIFT. 
19 Juli 1945 

581 
 

de Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Brabant.  
11 den Juli 1945 Ag. Nr. 1852 Kabinet. 
     :geen. 

 
RAPPORT 

Naar aanleiding van het schrijven van de Commissaris der Koningin in de Provincie 
Noord-Brabant, d.d. 11 Juli 1945, Ag. nr.1852, Kabinet, betreffende: terechtstellingen, 
heb ik, ------- HENDRIKUS POIRTIERS, agent van politie te Boxtel, het navolgende te 

rapporteren: 
Op 1 oktober 1944, te omstreeks 20.30 uur, terwijl het reeds duister was, hoorde de 

landbouwer Johannes van Kempen, oud 24 jaar, wonende te Boxtel Langenberg no. 1., 
terwijl hij in zijn woning was, buiten twee schoten vallen; toen hij direct hierop naar 
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buiten ging, werd hij door twee Duitse militairen van de Feld-Gendarmerie 

gesommeerd om terstond weer naar binnen te gaan.  
De volgende morgen, 2 oktober 1944, omstreeks 8.30 uur, vond van Kempen op een 

afstand van ongeveer 70 meter van zijn woning in een sloot langs een landweg onder 
een laagje zand het lijk van een mannelijk persoon, gekleed in blauw gestreept 

kostuum en donkerblauwe overjas. Op dit lijk werd een persoonsbewijs gevonden ten 
name van ------------------------- 
 

PIETER CORNELIS VAN BOVEN, geboren te Eindhoven, 10 augustus 1919, 
Nederlander, gehuwd, wonende te Eindhoven, Willem de Zwijgerstraat No. 33: verder 

werd op dit lijk nog gevonden een bruin, lederen portefeuille met geld en een bruine 
portemonnee waarin o.a. een zegelring met het monogram P.v.B. en een paar zilveren 
manchetknopen, welke voorwerpen voorlopig worden bewaard op het politiebureau te 

Boxtel. Na door de Geneeskundige Dienst van de Luchtbeschermingsdienst onder 
Politiegeleide op dezelfde dag overgebracht te zijn naar het lijkenhuisje van het 

ziekenhuis te Boxtel is het lijk van v. Boven voornoemd gekist en begraven op het 
kerkhof naast de R.K. Kerk van St. Petrus te Boxtel.  
Volgens getuigenverklaringen van Johannes van Kempen voornoemd, agent van politie 

Knol, die het lijk mede opgehaald heeft en van de Hoofdverpleegster van het 
ziekenhuis te Boxtel vertoonde het lijk van Van Boven een schotwonde door het 

voorhoofd, zodat kan worden aangenomen, dat hij in de avond van 1 oktober 19 door 
de Feld-Gendarmerie is doodgeschoten.  
Bij informatie te Eindhoven is evenwel gebleken dat op het adres Willem de 

Zwijgerlaan 33, aldaar nimmer een van Boven woonachtig is geweest; op de afdeling 
bevolking der Gemeente secretarie Eindhoven bleek verder dat van Boven nimmer in 

het bevolkingsregister der Gemeente Eindhoven is i ingeschreven geweest, terwijl hij 
volgens het register der geboorten aldaar ook niet geboren bleek te zijn. 
 

De Commissaris der Koningin in de  
Provincie Noord-Brabant. 

's Hertogenbosch. 
 
Hieruit valt af te leiden, dat P.C. van Boven voornoemd zeer waarschijnlijk een 

ondergronds werker is geweest en in het bezit was van een geheel vals 
persoonsbewijs, zodat de juiste identiteit van het slachtoffer tot heden nog niet is 

vastgesteld kunnen worden; het onderzoek in deze is echter nog gaande en zal bij 
enig gunstig resultaat hiervan nadere mededeling volgen. In de naaste omgeving van 

de plaats, waar het is van Boven werd gevonden op den Langenberg onder de 
gemeente Boxtel, werd op 5 april 1945 in een sloot langs de weg een ander lijk van 
een mannelijk persoon gevonden, dat reeds in vergaande staat van ontbinding 

verkeerde: Op dit lijk werd een persoonsbewijs gevonden ten name van ----- 
BERNARDUS MARTINUS PETRUS ARNOLDUS VLEMMINX 

geboren te Oirschot  31 augustus 1924, Nederlander, ongehuwd, studerend, wonende 
te Oirschot A366, welk lijk eveneens een schotwonde in het hoofd vertoonde. Na 
gekist te zijn is dit lijk naar Oirschot vervoerd en aldaar begraven. Van Vlemminx is 

bekend, dat hij illegaal werkte bij de verzetsbeweging te Oirschot en dat hij op eind 
september of op 1 oktober 1994 met een opdracht van zijn Commandant door de 

vijandelijke linie over Liempde naar Eindhoven was geweest, welke linie indertijd liep 
tussen Liempde en Best. Daar in de avond van 1 oktober 1944 twee schoten zijn 
gehoord, doch geen burgerpersonen van een en ander getuige zijn geweest, terwijl op 

2 oktober 1944 slechts een lijk werd gevonden en op 5 april 1945 in de naaste 
omgeving het tweede lijk, kan toch als vaststaand worden aangenomen, dat 

Vlemminx voornoemd op de terug weg in gezelschap is geweest van P.C. van Boven 
en op 1 oktober 1944 eveneens door de Feldgendarmerie is doodgeschoten. Andere 
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gevallen van terechtstelling van Nederlanders of Nederlandse onderdanen onder de 

gemeente Boxtel zijn niet bekend geworden.  
Waarvan door mij op ambtseed dit rapport is opgemaakt, getekend en gesloten te 

Boxtel op 19 juli 1945. 
 

De agent van politie  
w.g. H. Poirtiers. 
 

Typ. P. 
Coll:. 

Gezien: 
de wmd. Burgemeester van Boxtel  
v.d. De Wnd. Inspecteur van Politie 

w.g. A.v. Almkerk. 
 

Voor eensluidend afschrift 
De korpschef van politie 
A. v. Almkerk. 

 
 

 

 
 
Groepsfoto gemaakt tussen 18 en 24 september 1944. Voornamelijk P.A.N. leden uit de wijk 

Strijp in Eindhoven. Jacques Hermans staat 2e van rechts met overall en helm. Hij heeft 3 witte 

strepen op zijn mouw en een “steelhandgranaat” achter de riem. 
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Afschrift.  

Gemeentepolitie Boxtel. 
Pro.justitie.  

No. 473. "Procesverbaal betreffende het vinden van een lijk" 
 

Bijlagen: Een situatietekening. 
 
PROCES VERBAAL. 

 
Naar aanleiding ener op 5 april 1945, door A.M.P. van Hal, wonende te Boxtel, Onrooi 

no. 14, aan het bureau van Politie alhier gedane aangifte van het vinden van een lijk, 
heb ik Adrianus Damen, agent van politie 1e klas te Boxtel, tevens onbezoldigd 
Rijksveldwachter, in opdracht van de waarnemend Inspecteur van Politie te Boxtel, 

een onderzoek ingesteld. Op de Langenberg, onder de gemeente Boxtel, zag ik, 
verbalisant, in een sloot gelegen langs de openbare weg naast het perceel bouwland 

kadastraal bekend gemeente Boxtel sectie D. No. 2251 in gebruik bij A.M.P. van Hal, 
een lijk van het mannelijk geslacht onder water liggen. Het lijk verkeerde in zodanige 
staat van ontbinding, dat de beenderen zichtbaar waren. In verband met het 

vorenstaande heb ik, verbalisant, de navolgende personen gehoord: ------ 
1e Getuige: -----------ALBERTUS MARTINUS PETRUS VAN HAL, -- 

oud 32 jaar, landbouwer, wonende te Boxtel, Onrooi No.14 die als volgt verklaart: 
 
Op donderdag, 5 april 1945, te ongeveer 10 uur des voormiddags, vond ik in een 

sloot, gelegen langs de openbare weg, de Langenberg, onder de Gemeente Boxtel, 
naast mij in eigendom toebehorend perceel bouwland, een lijk onder water liggen van 

het mannelijk geslacht. Het lijk verkeerde in een zodanige staat van ontbinding, dat 
de beenderen zichtbaar waren. Uit een binnenzak van een die de overledene aanhad, 
heb ik een portefeuille met inhoud gehaald. In de portefeuille bevond zich een 

persoonsbewijs ten name van BERNARDUS MARTINUS PETRUS ARNOLDUS 
VLEMMINX, geboren te Oirschot, 31 augustus 1921, Nederlander, studerend, wonende 

te Oirschot A.366. De door mij gevonden bescheiden sta ik bij deze aan U af. (Ik 
verbalisant, neem uit de handen van A.M.P. van Hal een portefeuille inhoudende 
persoonsbewijs, foto's en brieven in beslag.)---------------  

Na voorlezing volhardde hij bij zijn verklaring.-------------- 
 

2e Getuige: ---------- ANTONIUS VAN KEMPEN, ---- 
 

oud 25 jaar, landbouwer, wonende te Boxtel, Langeberg No. 1., die mij nadat ik hem 
met de desbetreffende zaak in kennis had gesteld verklaarde: --------- "Omstreeks 1 
oktober 1944, te ongeveer 8.30 uur, stond ik voor mijn woning, Langenberg No.1, 

Boxtel. Kort nabij mijn woning hoorde ik twee schoten vallen. Onmiddellijk daarop 
kwamen twee Duitse Militairen van de Feld-Gendarmerie met een pistool in de hand 

naar mij toe en zeiden tegen mij dat ik mijn woning in moest gaan. Ik voldeed direct 
aan dit bevel. In de morgen van de andere dag, omstreeks 8.30 uur, vond ik ongeveer 
150 meter van mijn woning in een sloot een hoop zwarte aarde waarop bloed 

voorkwam. Ik verwijderde enige aarde van dien hoop en zag toen een donker blauwe 
overjas. Ik veronderstelde toen direct dat door de Feld-Gendarmerie dien avond een 

man was doodgeschoten en aldaar door hun zou zijn begraven. Van mijn bevindingen 
heb ik terstond mededeling gedaan aan het politiebureau Boxtel. De agent van politie 
Knol heeft toen met een lid van de E.H.B.O. op genoemde plaats een lijk opgehaald. 

In de onmiddellijke omgeving is thans weer een lijk gevonden dat in verre staat van 
ontbinding verkeerde. Hoogstwaarschijnlijk zijn er die avond door de Feld-

Gendarmerie twee personen doodgeschoten en aldaar begraven, waarvan er toen 
maar een is gevonden. Ik veronderstel, dat het lijk vanaf 1 oktober 1944 aldaar 
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gelegen heeft en bedoelde man door de Feld-Gendarmerie aldaar eveneens is 

doodgeschoten en begraven.------------ 
 

3e Getuige: -------------JOHANNES FRANCISCUS VLEMMINX, ----- 
 

oud 55 jaar, machinehersteller, wonende te Oirschot A.366, die mij nadat ik hem met 
de desbetreffende zaak in kennis had gesteld, verklaarde: 
 

Mijn zoon B.M.P.A. Vlemminx, oud 25 jaar, was lid van de verzetsbeweging, onder 
commando van commandant van de ondergrondse te Oirschot. Het is mij bekend, dat 

hij in oktober 1941 met een opdracht van de ondergrondse naar EINDHOVEN moest 
via Liempde. Sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord. Het persoonsbewijs zowel 
als de foto's en brieven dei U mij toont herken ik als zijnde van mijn zoon (ik 

verbalisant, vertoon getuige op het vorenbedoelde lijk gevonden bescheiden).---------- 
Na voorlezing volhardt hij bij zijn verklaring----------- - 

 
Als bijlage wordt hierbij gevoegd een situatietekening betreffende de plaats waar het 
lijk gevonden werd. (Zie kruisje op de situatietekening). ----  

Het lijk is onder mijn toezicht gekist en voorlopig geborgen in het perceel Langenberg 
No.1 te Boxtel.----  

En ik heb hiervan opgemaakt op ambtseed, dit procesverbaal, dat ik heb gesloten en 
getekend op 6 april 1945. 
Type D.  

Coll: 
De verbalisant voornoemd, 

w.g. A. Damen,  
 
Voor eensluidend afschrift 

de Korpschef van politie  
w.g. A.v. Almkerk 

Gezien: De Burgemeester van Boxtel. 
 
Het eigen P.A.N. rapport zal wel gevoeglijk kort worden geacht; het kan evengoed ten 

geleide strekken voor het eeuwige leven dezer Machabeeërs. 
 

Niet alleen waren zij de felle Michaelszonen, die de Belialskinderen staag en stevig op 
tenen en hielen trapten, zij waren tevens hoeders hunner broeders. Men bedenke dat 

evenmin alle P.A.N. ledematen scherf-proof waren voor landmijnen, handgranaten, 
pantservuisten en springstof om te zwijgen van zeer geschikte vuurwapens in zeer 
ongeschikte handen zoals hopen ongelukken buiten en binnen de pers hebben 

bewezen en nog na jaren; na ontelbare waarschuwingen. De Nederlander vindt en 
bewaart graag, omdat hij een ordentelijk mens is geworden. De P.A.N. besteedde er 

liever daden dan woorden aan. 
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Verzamelen van achtergebleven en -gelaten oorlogsmateriaal 

 
Overal waar het oorlogsgeweld overheen getrokken was en er de troepen 

slaagsgeraakt geweest waren, werden grote hoeveelheden wapens, munitie, 
pantservuisten, springstof, granaten, geschut, etc. achtergelaten.  

Direct werd na de zuivering van de streken, dorpen etc. een gedeelte der 
manschappen beschikbaar gesteld om dit gevaarlijk speelgoed voor de jeugd, op te 
ruimen.  

Honderden geweren, mitrailleurs etc. werden op bepaalde verzamelplaatsen bijeen 
verzameld. Dit uiterst gevaarlijk karweitje, want door onhandigheid konden de 

grootste ongelukken gebeuren, werd door onze manschappen in alle dorpen en steden 
goed volbracht. Een tiental vrachtwagens zijn nodig geweest om het verzamelde 
materiaal te verwijderen. De Engelsen hebben zich hiermee belast. Niet altijd liep dit 

werk zonder ongelukken af. 
In de verste uithoeken en uit sloten, greppels etc. moesten deze schrikaanjagende 

objecten gezocht worden, de strijd had immers overal in alle uithoeken gewoed.  
Bij een van de groepen deed zich een noodlottig ongeval voor tijdens een tocht met 
paard en kar moest de voerman met kar waarop een paar helpers stonden, ruimte 

maken voor een aankomende Engelse tank, van geen gevaar bewust, de weg had 
men immers al verschillende malen afgelegd, reed de voerman met paard en kar over 

een landmijn met het noodlottig gevolg dat een paar leden van de ploeg ernstig 
gewond werden. Ondanks deze gevoelige kant van het werk begrepen onze jongens 
hun plicht. 

 
Toen zaten we al volop in de herrie. En de Duitsers verdwenen en verschenen, 

verschenen en verdwenen; allemaal zwaar bewapend en zwaar verongelijkt.  
Waar ratten huizen, weet je nooit hoeveel en de overlopers zorgen wel voor 
instandhouding van de wildstand. Met anderhalf geweer, maar bruisend van brutaliteit 

sprongen de inlanders er tussen, ook om wat schiettuig te bemachtigen.  
 

Rapporten rayon Tongelre 
 
Tongelre was de noordelijke uitlaat van Eindhoven naar Nuenen, het dwarse genaamd. 

De ratten werd derhalve belet worden zich in veiligheid te stellen voor de invasie-
taifoen (wervelstorm).  

De vredelievende afstammelingen der strijdbare Tungrae vlogen er even zo grondig 
bovenop, dat ze elders konden gaan helpen. Om te beginnen bakenden ze de grens 

maar duidelijk af. Partijen moesten weten waar ze aan toe waren.  
 
Afzetting Tongelresestraat De val zat dicht en de drijvers konden spoedig met het 

geweer aan de voet een ultimatum-rapport gaan indienen: Wachten op orders!  
De Duitsers wilden het er ook niet bij laten zitten en spaarden bij het bombardement 

de Tongelrese invalpoort om revanche te nemen. Of het lag aan de schuchtere 
straatnaam: Wolvendijk, of aan de ondervonden beledigingen, maar ze kozen voor 
hun tankstoet het onzekere melkwagenbruggetje achterom, boven de zekere brede 

hoofdverkeersweg, recht door zee. In Tongelre is de zwaar bewapende Duitse Nuenen 
bezetting niet meer gezien. 
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Rapport Groepscommandant Rayon Tongelre. 

 
Maandag 18-9: namiddag. 

 
I.   Afzetting Tongelresestraat.                                                                                    

II.  In samenwerking met Groep II en politie. 
     Krijsgevangenen gemaakt en leden N.S.B. in arrest gesteld in gebouw   
     Tongelresestraat. 

III. ’s Nachts bewaking schoolgebouwen. 
     Patrouille gelopen omgeving Villapark. 

 
Dinsdag 19-9: v.m Bewaking emplacement 
              n.m Arresteren leden N.S.B. 

              Bewaking school- en verkeersafzetting, Tongelresetraat. 
              ’s Nachts bewaking gebouw-hulpverlening bombardement. 

 
Woensdag 20-9: v.m. Arresteren leden N.S.B. (zonder resultaat). 
                 n.m. Hulpverlening perceel Lijsterlaan 15, onder commandant Groep II.   

 
Donderdag 21-9: Verkenning omgeving Nuenen en Valen. 

                  In gevechtsaanraking geweest met Duitse patrouille van  
                  Pantserafdelingen (3 man) in bezit van machinegeweren plm. 12.30 uur.  
                  Duitse patrouille heeft zich na enige vuurstoten teruggetrokken.  

                  Ongeveer 17.00 uur zonder gewonden teruggemeld bij  
                  Rayonscommandent. 

 
 
Groep III. Rayon Tongelre.  

 
18-9-44. Geconcentreerd Lakerstraat No. 1. 

              te ca. 13.15 uur uitgerukt naar Tongelresestraat; 
              verkeer geregeld en orde gehandhaafd.  
              Verder allereerst de bekendste N.S.B. ers gearresteerd en overgebracht naar   

              hoofdbureau van politie.  
              ca. 10 Duitse militairen krijgsgevangen gemaakt,  

              wapens en munitie buitgemaakt.  
              Gedurende de nacht de school aan de Tongelresestraat bezet en bewaakt.  

 
19-2-44. Leden N.S.B. gearresteerd. Moffenmeiden opgehaald en kaal geknipt.    
              Verkeer geregeld en orde gehandhaafd.  

              Tijdens bombardement de school bezet gehouden daarna direct zo vlug  
              mogelijk verzameld om alle mogelijke hulp te verlenen.  

 
20-9-44. Hulpdiensten verricht, o.a. in Villapark en Tongeresestraat.  
              Gewonden opgehaald en vervoerd. Op patrouille geweest naar omgeving  

              Nuenen, alwaar met Duitsers in contact gekozen. Duitsers waren echter te  
              sterk waardoor moest worden geretireerd. Bijzonderheden met  

              plaatsaanduiding over deze patrouille doorgegeven aan Engelse Officier.  
              Nog enige N.S.K.K (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps), H.K.P. en N.S.B.    
              (Nationaal Socialistische Beweging) leden gearresteerd.  

 
21-9-44. Verblijf in orde gebracht, wapens en munitie verzameld en gesorteerd.  

              Archief van de landwacht uit pand: Parklaan 54 gehaald en opgeborgen.  
              Gepatrouilleerd in het Villapark e.o. en hulpdiensten verricht. 
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Rapport Groep I. Rayon Tongelre. 

 
Maandag 18-9, voormiddag. Alle leden van de groep opdracht gegeven zich gereed te 

houden.  
13.00 uur. Leden van groep opgeroepen om te verzamelen op de commandopost. 

14.00 uur. In uniform en gewapend uitgerukt onder commando van   
               Rayonscommandant. 
               Na melding van de Rayonscommandant bij de commandant van de   

               Amerikaanse Air Born patrouille op de brug van de Tongelresestraat op  
               verzoek van deze, het publiek van de Tongelresestraat verspreid en straat  

               vrij gehouden. Daarop terstond begin gemaakt met arrestatie van N.S.B.- 
               ers ed. Deze arrestanten evenals door andere Troepen binnengebrachte  
               krijgsgevangenen in de school aan de Tongelresestraat onder bewaking 

               gesteld en later afgegeven aan politie, die geregeld met auto in het rayon  
               kwam. Later op de middag rangeerterrein afgezocht. Munitie en wapens  

               gevonden en deze, voor zover bruikbaar, meegenomen. 
 
Tot dinsdagmorgen 19-9, 8.30 uur rangeerterrein bewaakt vanaf Station tot overweg 

IJzeren Man. Alle belangrijke objecten bleken aanwezig te zijn:  
1 wagen met Duitse uitrustingsstukken, springstof en onderdelen van wapens; 

2 wagons met Philips materiaal en grondstoffen; 
1 wagon met benzine-elektrisch aggregaat,  
1 wagon met levensmiddelen. 

De bewaking werd uitgevoerd met twee dubbele loopposten.  
Dinsdag 8.30 uur overgedragen aan Groep II. 

 
Dinsdag, 9.00 uur, gedeelte van groep op patrouille omdat Duitse groep richting 
Eeneind gesignaleerd was. Bij aankomst had juist een Amerikaanse patrouille met de 

Duitse afgerekend. P.v.G. medegegaan met niet-P.A.N. groep wegens, sedert maandag 
gesignaleerd Duits mitrailleursnest in boerderij richting Geldrop. Dit bleek een vals 

bericht. Burgers uit Geldrop meldden dat de Duitsers daar versterkingen ontvangen 
hebben. Op terugweg dit gemeld aan Amerikaanse patrouilles.  
Voorts doorgegaan met arrestatie van N.S.B.-ers. 

Vanaf 11 uur moffenmeiden opgehaald en geknipt.  
Direct na het bombardement met gedeelte van groep geholpen aan reddingspogingen 

van de in de kelder van het huis van Leeuweriklaan, ingeslotenen. Toen dit werk 
geheel  hopeloos geworden was en omliggende villa’s geen gevaar meer liepen, naar 

stad gegaan, omdat in eigen rayon geen directe dringende hulp nodig was. In de stad 
op enige plaatsen hulp geboden, echter was niets belangrijks te verrichten.  
Bij terugkomst in de Tongelresestraat bleek aldaar brand ontstaan. 

Nabuur huizen ontruimd en gezorgd dat brand beperkt bleef. Om 1.30 uur ingerukt en 
rust tot woensdagmorgen 8 uur.  

 
Woensdag 20-9. Gedeelte van groep wacht voormalige hoofdkwartier Stratumseind. 
Ander gedeelte van groep helpen verhuizen Tuinstraat. Om 9 uur 's avonds ingerukt 

en rust tot donderdagmorgen 8 uur.  
 

Donderdag 21-9. Van 8 tot 20 uur. Hulp aan getroffenen.  
Donderdag. 20 uur-Vrijdag 19 uur: Wacht gedurende de duisternis en patrouille.  
Rust tot zaterdagmorgen 8 uur.  

Zaterdag 23-9: Wachten op orders. 
 

Maar het bleef niet bij selfacting manouevres.  
Voorzichtig overleg en sluitende samenwerking deden ook een duit in het zakje.  
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Ook Philips-duiten. En Philips weet van wanten. Wat Philips niet maakt, moet nog 

uitgevonden worden. 
 

Als een fatsoenlijk mens al eens aarzelend een juiste foto plakt op een niet-
overeenkomstig goed persoonsbewijs, moet je daarmee niet bij Philips aankomen, die 

met zijn dure staf van hoofdwerkers en tienduizenden pijnlijk geselecteerde 
uitvoerende handwerkers, daar waarachtig niet bij kan stilstaan. 
Daar doen ze het in het groot. De Duitsers niet anders en dus stapelden deze 

vrijnemige lieden de ene machine op de andere en floten voor afrit van de 
Liebesgaben-trein  naar de onverzadigbare Heimat. 

Maar ze raakten het ding kwijt. Kan gebeuren. Een trein is geen lintworm-sine-fine. 
Maar het treintje moest toch ergens zitten. Het zat ook in Philips binnenzak in het 
wandel-territoir achter het slachthuis. Wel niet helemaal. De P.A.N. had de lijsten. De 

Duitsers kregen het reçu, dat hier volgt 
 

Philips fabrieken leeggeroofd 
 
Eb had aan F. nog 3 maal P.A.N.-bewaking, aangeboden.  

Philips-portiers en politie zouden het uitgebreide complex onder hun hoede nemen. De 
fabrieken raakten leeg; de Duitsers voerden 3 treinen, vol moderne outillage weg: 

was dit niet uit Duitsland teruggekomen, dan was het bedrijf totaal uitgehold. Philips 
kan bij kleinigheden als treintjes niet stilstaan. Maar om je dan zulk een vuistpand 
nog te zien ontwringen na al dat geslameur en gekonkel.  

Was er maar P.A.N. bewaking geweest. De onderduiker dook op naar de grens, want 
de Herren liepen tegen het treintje op en welwillende sabotage baatte niet langer. Het 

is zelfs bij Philips niet alles goud wat er blinkt. Er is ook diamant bij. 
 
Een trein dook onder. 

 
Uit veiligheidsoogpunt was het stafkwartier van de D.C. wederom verplaatst, thans 

van de Marechausseekazerne naar een door de bewoners afgestaan huis in het Witte-
Dorp. En er was nieuws, zoals zo dikwijls slechts nieuws, uit het district.  
Na hun overhaaste vlucht op Dolle Dinsdag waren de moffen teruggekeerd, meer 

speciaal de "sprengcommando's" en georganiseerde plunderaars. Er moest iets 
gebeuren.  

De contacten, hadden reeds eerder doorgegeven dat als voornaamste roofobject 
Philips was uitverkoren. En er gebeurde ook iets.  

 
9 September 1944 werden 8 wagons met 74.300 kg. machines en kostbare 
grondstoffen uit de Philipsfabriek geladen. 

10 September 1944, volgden 23 wagons met 262.000 kg. machines en voorraden.  
 

Maar de organisatie werkte via enkele R.C. prima. Doorslagen van datgene wat werd 
verladen met wagons, nummers, hoeveelheden en aantal wagons, bereikten de D.C. 
in zijn stafkwartier vlugger dan de moffen. Wat te doen? Deze eerste trein vertrok 

maar werd via contacten bij de spoorwegen in Deurne weer teruggezonden. Bij 
terugkomst ontstond er een nog groter vraagstuk, waar hiermede te blijven? Een 

gewoon onderduiker, zelfs honderden was nooit een vraag geweest.  
Onze N.S. contactman zag  er echter kans toe om hem in zijn geheel op het 
verbindingsspoor naar het gemeentelijk abattoir (slachthuis) te plaatsen, waar hij heel 

rustig wel even kon blijven. Onmiddellijk werd er de wacht bij betrokken. Dit ter 
voorkoning van plundering door de burgerij.  
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12 September werd deze wacht definitief betrokken door R.T. Er werd toen begonnen 

met het lek maken van de remslagen, leeghalen van de aspotten van de wagons, 
waarna deze met zand werden gevuld, van elke wagon minstens een aspot. 

Diezelfde dag werd ook getracht de wissel van dit spoor onbruikbar te maken, daar er 
geen beschikking was over bruikbaar gereedschap, moest hiervan worden afgezien.  

 
Op 13 september werd door plv. D.C. opdracht gegeven, na beraad met betrokken 
R.C. ’s de vernielingen in versneld tempo voort te zetten. Het was door het praten van 

het publiek een openbaar geheim geworden, waardoor gevaar voor ontdekking niet uit 
kon blijven.  

4.30 uur werd een grotere groep ingeschakeld, in totaal 9 P.A.N.-leden en 2 man 
Philips bewaking. Prima N.S. gereedschap was geleend, z.g. zonder toestemming, 
waardoor het mogelijk werd de gehele wisselinstallatie eruit te nemen en te 

verwijderen.  
Om 13.15 uur, dus op klaarlichte dag, was de vernieling gereed. Daar het publiek niet 

ingewijd was, en de P.A.N. leden bij een eventuele bezichtiging door de moffen, direct 
gevaar liepen, werd de verdere bewaking toevertrouwd aan de Philipsbewaking, die 
tevens wel een smoesje kon verzinnen over de aangerichte sabotage en tegen 

plunderend publiek verder kon optreden.  
 

14 September kregen we bericht dat de moffen opdracht hadden gegeven, onderzoek 
naar de trein in te stellen. Volgens deze berichten, welke juist waren, was de onder-
chef, evenals de opzichter en de rangeerder, die mede in het complot zaten gedoken. 

Ook de machinist was aangeraden zich op de achtergrond te houden, alsmede allen 
die eventueel gevaar zouden kunnen lopen.  

 
Op 13 september werden nog 30 wagons met 29.300 kg. machines en voorraden 
geladen en op 14 september 38 wagons met 452.000 kg.  

 
Op deze laatste datum werden alle vrachtbrieven overgemaakt en de zending 

verstuurd naar Münster en niet zoals oorspronkelijk het geval was naar Essen.  
Een trein is nu eenmaal geen gewoon onderduiker en de moffen ontdekten waar hij 
stond.  

 
17 September werd nogmaals opdracht tot vernieling gegeven en hoewel 8 P.A.N. 

leden onder de R.C. zes uur zwoegden, een lijn over een afstand van 22 meter 
opbraken, zagen de moffen kans om toch deze lijn te herstellen en rolde de enige N.S. 

onderduiker naar Duitsland. 
 
Inmiddels was sinds 13 september Dr. Dannenberg zwaar door ons bespied, waarbij 

zijn gangen telefonisch werden doorgegeven, zulks daar bekend was, dat hij alleen en 
per auto, van plan was in de safes van banken te Venlo, Arnhem en Nijmegen 

industriediamanten op te halen. De voorraad in Eindhoven hiervan was enige dagen 
tevoren per aktetas vervoerd. Begrijpelijk, dat dit een kans was om de mof een hak te 
zetten, welke we ons niet konden laten ontgaan. Of hij lucht kreeg van deze actie ? 

In ieder geval ging hij niet alleen op pad.  
 

Medewerkers en rapporten Rayonscommandanten; Tongelre en centrum, ook over 
meer dan een Karel I. 
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Commandopost, 14 september 1944.  

 
Aan D.C. 

 
Ingevolge verkregen opdracht werd op 12-9-44 te 19.00 uur de wacht betrokken bij 

de eerste Philipstrein, staande achter het gemeentelijk slachthuis. Reeds tijdens de 
eerste wachturen werd begonnen met het onklaar maken der wagons. Getracht werd 
ook de wissel onbruikbaar te maken, hetgeen niet gelukte ten gevolge van de geringe 

hulpmiddelen.  
Op 13-9-44 werd opdracht ontvangen om de vernielingen in versneld tempo uit te 

voeren. Daartoe werd een tweede groep ingeschakeld, die plm. 11.30 uur  ter plaatse 
was. Om 13.15 uur waren de vernielingen uitgevoerd.  
Deze bestonden uit:  

 
1e. het lek maken der remslagen, waardoor remmen uitgesloten is. 

2e. het leeghalen en met zand vullen van tenminste één aspot per wagon (warmlopen 
der assen). 
3e. het uitnemen van de gehele wisselinstallatie naar het hoofdspoor.  

Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door in totaal negen man, geholpen door 
twee man van de Philipsbewaking. 

R.C. - T. 
Henk. 
 

Bij Karel I wordt momenteel de hele zaak leeggehaald. Gisteren moeten er ongeveer 
500.000 sigaren ingeladen zijn. Op het ogenblik zijn ze bezig met het inladen van 

plaatkoper en machines. Hierbij nadere gegevens betreffende de plundering van 
Philips. 
Henk. 

 
Op  14-9-'44. 14.45  

 
Aan D.C. 
De Hoofdstationschef is opgedragen het onderzoek te leiden naar de verblijfplaats 

Philipstrein. De onder-chef is gedoken, evenals de opzichter en rangeerder. Ook de 
machinist zal zich op de achtergrond houden. 

R.C. V.p. 
Henk.  

 
15 September 1944. 
 

Ter aanvulling en illustratie van mijn rapport van gisteren voeg ik hierbij 3 (drie) 
lijstjes met opgaven betreffende verzonden wagons en wel geldend voor de data 9, 

10, 13 en 14 september Dit geeft U de mogelijkheid om desgewenst de 
wagonnummers te controleren en een globaal inzicht te vormen van de aard der 
geroofde goederen. Ik signaleerde reeds een duidelijk crescendo in deze activiteit, en 

kan dit, aan de hand van die lijstjes als volgt waarmaken: 
 

9 Sept.44  8 wagons met totaal   74.300 kg.  
10 Sept.44  23 wagons met totaal 262.000 kg.  
13 Sept.44  30 wagons met totaal 293.400 kg. 

14 Sept.44  38 wagons met totaal 452.500 kg.  
 

Voor heden, 15 september, was men voornemens om circa 50 wagons te beladen. De 
schoften werken ongestoord en systematisch, hun experts passen een scherpe 
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selectie toe van wat men mee wil nemen en wat "mag" blijven staan. Duurt deze 

activiteit nog een week voort, dan is Philips een bedrijf, dat niet meer kan produceren 
bij gebrek aan de meest vitale machines met het minimum aan de benodigde 

grondstoffen. Waarvan de arbeiders dan moeten leven, zal een puzzel worden. 
Uiteraard wordt van alles het beste weggehaald, wat er over blijft is verouderd of er 

zijn mankementen aan. Willen de geallieerden dit enorme lek nog stoppen, dan is 
spoed geboden. 
Belangrijk is, dat gisteren alle vrachtbrieven moesten worden overgemaakt en thans 

uitgeschreven ALLEEN VOOR MÜNSTER, dus niet meer voor Essen. Ook voor vandaag 
werden deze instructies gehandhaafd. Evenals gisteren, zullen vandaag in hoofdzaak 

geladen worden MACHINES en wel het meeste op het emplacement - Glasfabriek.  
Het betreft hier vooral zaagmachines, draaibanken, motoren, boormachines, terwijl 
vanaf complex Emmasingel nu ook wordt voortgegaan met de verlading van de 

groepen onzer meest waardevolle radiobuizenmachines. Ook verzamelt men thans in 
grote hoeveelheden werktuigen van Zweeds staal, onvervangbaar.  

 
Dr. Dannenberg heeft zijn trip uitgesteld voor het ophalen van verdere 
diamantvoorraden. Was tot elf uur vanmorgen op kantoor Gagelstraat aanwezig, zal  

dus wellicht vandaag ook nog niet gaan. Is er waarschijnlijk niet zo zeker van dat de 
banken in de drie genoemde plaatsen, de stenen zonder meer zullen afgeven.  

 
De 4000 liter volle melk door de boeren aan de fabrieken in te leveren, zullen niet aan 
de Eindhovense bevolking ten goede komen, maar worden verwerkt tot boter voor 

Duitsland. Aldus een, bij twee boeren gehoord bericht. St. Joseph en st. Petrus 
moeten de melk verwerken. Bergeijk schijnt uit te vallen.  

 
1. Donderdag, 14 september rijdt Dr. Dannenberg van de Philips Verwaltung  
waarschijnlijk alleen en per auto langs Venlo, Arnhem en Nijmegen om de aldaar in 

verschillende banksafes opgeborgen ongeboorde industriediamanten op te halen.      
De Eindhoven-voorraad is reeds enige dagen geleden weggevoerd in een aktetas. 

Dannenberg beweert, met die buit eerst naar Eindhoven te zullen retourneren. 
Waarde circa 100.000 gulden. Voor de moffen van weinig betekenis, daar het boren 
van deze diamanten circa 6 weken vraagt en men ze alleen geboord kan gebruiken 

voor het draadtrekken. Als waarde object echter begeerlijk, daar gemakkelijk ergens 
in een Duitse safe op te bergen, ook in een safe van particulieren en ze voorts t.z.t. 

bij kleine partijtjes van de hand te doen.  
 

2. Vandaag haalde men een deel der belangrijke 7 groepen machines voor de 
vervaardiging van radiolampen (buizen) uit de fabriek en in het complex Emmasingel. 
Alles wordt in wagons geladen, heden naar zeggen 17 stuks volgeladen, afgevoerd 

door de poort nabij de spoorovergang van het Valkenswaardlijntje. Morgen gaat men  
daarmee verder. Zelfde laadplaats en misschien nog een en ander via poort C. 

Emmasingel in vrachtwagen(s).  
 
3. Van dergelijke zeer belangrijke groepen zou men er tevens één willen vervoeren 

vanuit ieder der plaatsen Oss, Tilburg en waarschijnlijk Venlo.  
 

4. Men begint morgen (4-9) ook te laden op Strijp. 
Afvoer door de hoofdpoort Glasfabriek in wagons en wellicht ook nog iets per Kraft-
lastwagen. Betreft machines uit onze machinefabriek, vooral draai- en freesbanken. 

Belangrijk voor munitie fabricage. 
 

5. De laatste dagen zijn vanuit Strijpcomplex ook reeds enige machines geladen uit de 
Philips Glasfabriek.  
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6. Opkomst der opgeroepen mannelijke laders was heden beneden de verwachting en 

het tempo traag. Overname der goederen geschiedt op eenvoudige afparafering van 
verzendlijsten, welke volgende in overzicht eerst worden opgemaakt na de effectieve 

inlading.  
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Cp. 17-9-44.  

 
Rapport. 

 
Ingevolge bekomen opdracht werd door mij een ploeg van 8 man naar het bedoelde 

object gezonden. Om plm. 21.30 uur met het werk een aanvang gemaakt. De rechter 
lijn werd over een lengte van 22 meter opgebroken. Alleen de rechterlijn werd 
versperd i.v.m. het feit dat verschillende treinen richting Eindhoven binnenliepen, 

hetgeen toegelaten moest worden, daar anders de vernieling terstond bekend zou 
zijn.  

Om 0.15 uur waren de werkzaamheden beëindigd. Tot 4 uur werd alles onder dak 
gebracht in de nabijheid van het object. Met betrekking tot het doen springen van de 
brug zelf met handgranaten het volgende:  

 
De brug is plm. 15 m. lang, gedragen door stalen balken, waartegen staalplaten 

bevestigd zijn. Bij het aanbrengen der handgranaten, die onder de rails moeten 
komen krijgen wij een benedenwaartse uitwerking, aangezien de rails eerstens 
smaller zijn (de explosieve kracht gaat er grotendeels langs).  

 
2e. de staalplaten veel minder weerstand zullen bieden.  

Het gevolg zal dus zijn, dat de lading in het water zal vallen zonder noemenswaardige 
uitwerking te hebben gehad. De landhoofden zijn van zodanige constructie dat ze 
tegen handgranaten bestand zijn.  

 
Conclusie: Betere storingsmiddelen, anders niet mogelijk.  

Bij het naar huis gaan werd in dezelfde richting weer getik etc. gehoord.  
De mogelijkheid bestaat dus dat de vernieling opgemerkt is geworden. Of is wellicht 
ook Tinus aan het werk geweest ? 

 
R.C.-T.  

Henk. 
 
Dit kan men met wat weinig goede wil nog tot de vredes-palavers rekenen, maar er 

was niet altijd een trein bij nodig. 
In Wintelre hebben ze er nooit een gezien; dan maar zonder trein, bovenarm er op. 

Voor nobel gezelschap was gezorgd. Onoverwinbaar, onmenselijke Duitse keurtroepen, 
overwinnende bovenmenselijk getrainde Paratroopers de crème de la crème. Wat wil 

je meer? Dus de P.A.N. vinger in de pap. Er mochten eens wapens aanwezig zijn.  
We zouden wel zien. Ze kwamen, zagen en timmerden er op tot de Engelsen onder 
beleefd excuus de Duitsers voor verder molest kwamen vrijwaren, maar niet zonder 

op het P.A.N.-matje te komen. 
 

19-4-44.  
 
Slag bij Wintelre 

 
Wel waren wij bevrijd doch nog lag veel werk op ons te wachten. Iedereen was ervan 

overtuigd, en overal werd het als een gemis gevoeld, dat geen wapens op de bewuste 
dag waren afgeworpen. Wel had men er al vele weten te bemachtigen, maar 
voldoende voor een kleine duizend man, nee dat was het nog niet, daar ontbrak nog 

veel aan. En als onze mannen dan langs een opgeblazen gebouw kwamen bekroop 
hen de gedachte, dat als zij tijdig hun spullen gehad hadden, dit niet voorgevallen zou 

zijn. Enerzijds om het gewest zuiver van plunderaars te krijgen, anderzijds om nog 
het tekort aan te vullen togen Eb en T. naar het front met zijn mannen te Wintelre 
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daar woedde de strijd nog in alle hevigheid, daar was dus werk. In drie auto's bemand 

met 25 man, gewapend tot de tanden werd de tocht naar het onheilspellend oord 
begonnen. Van geluk konden wij niet spreken toen na reeds een kilometer een wagen 

bezweek. Kijken en dralen loste de hindernis niet op daarom werd maar besloten de 
tocht met twee wagens voort te zetten.  

Vlug zijn de manschappen van de defecte wagen over de andere verdeeld en praktisch 
zonder oponthoud stevent men op het doel af. Het is een prachtig gezicht, de 
volgepropte karretjes met al die kerels in overall met de nodige handgranaten.  

Een buitenstander zou denken waar hebben ze die toch allemaal voor nodig, maar 
onze mensen wisten doorgaans wat er allemaal te koop was en hadden al menig lesje 

geleerd. Trots was men op deze verbeten gezichten en trots was iedereen in die dagen 
dat hij een P.A.N. band en overall mocht dragen. De reis verliep voorspoedig de 
vereiste papieren waren in orde, doch daar keken de Engelsen niet eens naar; als zij  

maar een overall en een band zagen, dan was voor hen de kous al af. Langs 
brandende huizen en opgebroken wegen bereikten wij Wintelre en wij bemerkten 

terstond dat hier de eerste linie lag.  
 
Een zandweg werd ingeslagen en de auto's achter een gewezen boerderij onder de 

bomen gecamoufleerd. De brandende en smeulende resten verschaften ons onder hun 
rook, goede schuilplaatsen. Overal hoorde men het gefluit van gierende kogels en 

granaten, die rondom ontploften.  
Hoewel er enkelen bij waren die nog maar een paar dagen een geweer hanteerden 
keek men toch zijn ogen uit naar de bewonderenswaardige handigheid waarmee zij de 

situatie beheersten. Enkele bleven als post bij de wagens achter en ongeveer 16 - 18 
man slopen met hun commandanten het voorterrein in. Hier was het raak geweest, 

overal lagen wapens en munitie voor het grijpen. Zij die ooit in eerste linie of de 
Grebbeberg hebben meegemaakt, kunnen zich een idee vormen hoe het hier een op 
een Carthago leek. Overal lagen doden tussen de uitrustingsstukken. Onze sluipers 

hadden nog maar een tiental meter afgelegd of uit een boerderij op ongeveer 200-300 
meter voor ons, werd het vuur op ons geopend. Als slangen kropen ze voorwaarts.  

Zij die dit spelletje nog nooit gespeeld hadden volgden goed het voorbeeld van hun 
commandant. Dan eens lagen wij weer of dan stonden wij achter een boom het 
voorterrein te verkennen, doch konden niet veel bemerken, de tegenpartij had zich 

goed  gecamoufleerd. Een uitdaging hadden wij ontvangen en meteen werd besloten 
de boerderij te omsingelen. De commandant plaatste zich tussen de twee groepen, 

zodat de ene groep aan de linkerzijde en de ander aan zijn  rechterzijde kwam te 
liggen. Een paar krachtige korte bevelen weerklonken en daar ging het 

tirailleursgewijs vooruit. Terwijl de ene groep met een regen van kogels de boerderij 
onder vuur nam, maakte de ander van de gelegenheid gebruik om zich dichter bij de 
boerderij te nestelen. Bij toerbeurt werd dit herhaald.  

De rechtervleugel had nog maar enkele sprongen gemaakt of daar keken enkele van 
onze mannen in de loop van een Duits  machinegeweer dat door een goed 

gecamoufleerde mof bediend werd. Als hij gewild had dan waren wij met enkele 
kameraden minder naar huis teruggekeerd, doch de schrik was hem zo om het lijf 
geslagen dat hij niet bij machte was te vuren, toen hij zich tegenover mannen in 

blauwe overall geplaatst zag. Op het commando, handen omhoog, kwamen tot aller 
verbazing diverse handen de hoogte in. Veel tijd om zich dit allemaal te realiseren had 

men niet, en op P.A.N.-manier werden ze vlug naar de wachtende posten gebracht.  
Na dit voorval werden zij toch wel wat voorzichtiger en nog nauwkeuriger werd de 
omtrek verkend, voordat men een sprong waagde. Dit bleek wel want even later 

gingen A. en G. op een mof vuren, die daar al dood in een greppel lag, achter zijn 
mitrailleur. Steeds dichter naderde men de boerderij, totdat op 100 m. voor de 

boerderij uit een bieten veld nog enkele moffen met de handen omhoog voor de dag 
kwamen. Als zij al zo gewillig worden dan is de verdere behandeling ook niet moeilijk 
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en zitten zij spoedig in een wagen bij de andere. Het duurde niet lang meer of de 

boerderij was omsingeld. E. en M. hadden het kakhuis dat op 20 m. van de boerderij 
staat bereikt. M. stelde zijn zware mitrailleur op die hij steeds had meegetorst, en 

ratelde door alle zichtbare openingen van de boerderij. E. maakte handgranaten 
gereed en deponeerde die er ook nog bij. De uitwerking was geweldig overal slingerde 

stenen, ruiten en stukken hout in het rond.  
En jawel hoor, daar kwamen er alweer vier voor de dag met de handen omhoog. Een 
van hen riep maar aldoor o-offic dood, o-offic dood. Als hij dood is dan is hulp toch 

tevergeefs, looppas, en met de B. werden zij naar achter gebracht, waar Ley (A. 
Welling) er voorlopig wel raad mee wist. Toen wij de boerderij wilden door zoeken 

kregen wij weer vuur uit een andere, maar deze ondergingen hetzelfde lot als hun 
voorgangers. Na deze werden er nog twee boerderijen met ons bezoek vereerd, doch 
bij de laatste kwam het oogje van de naald ons nog eens te hulp. Toen K. en E. de 

voorkant van de boerderij naderden, zagen wij plotseling in de hoek van een sloot iets 
bewegen en jawel hoor, daar kwam een helm voor de dag. E. commandeerde K.: 

vuren! op de bewuste plaats, wat ook prompt gebeurde, doch hij richtte te hoog zodat 
de takken van de struik de lucht invlogen in plaats van de mof. Op hetzelfde moment 
slingerde een mof een handgranaat voor onze voeten maar goddank had E. de 

zelfbeheersing om het miserabele ding te grijpen en terug te gooien. Het was maar 
goed dat E. dat net zover kon gooien als die mof, anders had het er voor hem 

misschien niet rooskleurig uitgezien. Het gevaar was nog niet van de lucht want op 
hetzelfde moment kregen wij nog vuur uit een bosrand. Alle zochten de beste dekking 
op en beantwoordden het vuur uit de rand. De dekking was niet al te best daarom 

zochten velen een betere. Op dertig meter afstand zag B. een hoop rood zand liggen 
daar moest een kuil of greppel zijn en als dit niet mocht zijn, dan kon men er zich 

toch nog goed achter verschuilen. E. rolde zich er naar toe en ontdekte dat het een 
pas gegraven kuil was, maar nog groter werd zijn verbazing toen hij in de kuil een 
compleet mortier aantrof met nog wel 40 à 50 granaten, mooi op dekens uitgespreid. 

Het was jammer dat ik geen mortierschutter was. Maar meteen schoot mij de naam 
van een collega te binnen die het wel was en die niet ver van mij verwijderd kon zijn. 

Het duurde niet lang of hij was ook in de kuil. Ook Th. was er bij komen kruipen. Het 
mortier werd gesteld zodat het de bosrand onder vuur kon nemen. Door tweeën 
werden de granaten aan de schutter gegeven, die ze er prachtig uit liet slingeren.  

 
Telkens werd het mortier wat verder naar achter gesteld op 200-300-400-600 meter, 

de uitwerking was fenomenaal, overal slingerden bomen, takken, enz. door de lucht. 
Velen die er in dat bosje zaten zullen het niet meer verder vertellen. Wij waren juist 

van plan de uitwerking in ogenschouw te gaan nemen toen er vuur van een andere 
zijde op ons gevuurd werd, maar dit was telkens van veel te grote afstand zodat de 
trefkans zeer klein was. Dit vuur werd even beantwoord om te zien waar hun 

stellingen waren, totdat een Engels Kapitein ons op enige afstand naderde en ons 
beduidde dat wij nu terug moesten komen. E. ging met J.W. eerst eens polshoogte 

nemen wat dit te beduiden had. De Kapitein deelde ons mede dat zij de verdere rest 
wel zouden opruimen en dat wij ons daarom beter konden terugtrekken. We zouden 
ons toch niet beschaamd gevoelen? Onze mannen werden daarna verzameld bij onze 

Engelse vrienden in de sloot wat achterwaarts, waar ons complimentjes werden 
toegediend, maar het beste smaakte toch nog de thee en de sigaretten. 

Veel lust om af te wachten tot de Engelsen het vuur openden hadden wij niet.  
Het begon immers te donkeren. Daarom werd besloten de terugreis naar Eindhoven 
weer te aanvaarden. Maar wat een teleurstelling toen wij bij onze wagens kwamen en 

geen enkele krijgsgevangene te zien of te horen was. Direct moest Ley op het matje 
komen en die wist te vertellen dat de Engelse Majoor daar was geweest en die had de 

gevangenen meegenomen. Maar daar waren wij het helemaal niet mee eens, vlug 
werd een commissie samengesteld die bij de Engelse Majoor hun beklag zouden gaan 
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maken. Eerst moest zijn verblijfplaats opgezocht worden en dan moest in het 

heiligdom doorgedrongen zien te worden. Maar uiteindelijk waren ook deze 
hindernissen van de baan en konden onze terug- en zegetocht aanvaarden. De 

koplampen van de auto's werden op de gevangenen gezet omdat het al donker was 
geworden. Zingend, in stap en draf, mochten zij aftrekken. In Zeelst kregen zij nog 

gelegenheid om hun dorst te lessen. Zo kwam men na een tocht van 2-3 uur in 
Eindhoven aan,  waar de gevangenen volgens voorschrift werden afgedragen en aan 
de Engelse bewakers werden overhandigd. Na een zware dag gingen, Gode zij dank, 

allen weer naar huis terug behalve enkele die nog een wachtje voor de boeg hadden. 
De verder meegebrachte wapens en uitrustingen werden de volgende dag aan diverse 

andere groepen gegeven die er hun geluk ook mee gingen beproeven.  
De wachters bij de wagen schenen hun tijd niet nutteloos doorgebracht te hebben 
want bij het afladen van de wagen kwam er ook nog een varken tevoorschijn dat door 

de gevechtshandelingen gedood was, volgens deskundigen goed voor de consumptie.  
De wapens waren voor de P.A.N., maar het varken voor de P.A.N.-mannen die mee 

naar Wintelre waren geweest. 
 
Berichten commandanten aan de Staf 

 
Na regen komt soms regen. 

 
Het zou niet echt Hollands geweest zijn wanneer alles zomaar van een leien dakje 
liep. Er deden zich ook bij ons moeilijkheden voor en werden fouten gemaakt. Niet 

allen waren uit het juiste hout gesneden. Wij waren niet de enige illegale organisatie 
die hiermede te kampen had en wij konden ons gelukkig wanen bij het denkbeeld dat 

er zelfs legale organisaties waren die dit euvel kenden. Korte metten maken, was ons 
parool; voor ons bestond maar een doel en dit zou ten koste van alles doorgevoerd en 
bereikt worden. De goede geest mocht onder geen voorwaarde te lijden krijgen 

daarom werden zulke plekken ook radicaal verwijderd. 
 

Enkele voorbeelden.  
Haat de boosheid, bemin de boosdoener. 
 

Eindhoven, 15-9-'44.  
Aan R.C  W.v.E. 

Klachten van Roel Sp. S. 
 

In mijn ploeg zijn twee mensen die zich in de eerste plaats niet aan de kleinste orde-
regels van het huis houden. Voor de tweede maal zijn zij te laat op appel (zij hadden 
zich 14.30 uur moeten melden en nu is het 17.00 uur). De wijze waarop zij dit doen is 

ergerlijk en jongemeisjes-achtig "als hij het niet doet of mag, dan doe ik het ook 
niet". Enkele andere ploegleden ergerden zich zeer kan dit optreden. Ik heb hen weer 

eens in bijzijn van de anderen in algemene bewoordingen gewezen op wat van hen 
verwacht wordt. Namen te noemen is niet noodzakelijk, daar U deze heren toch al 
kent, daar ik reeds eerder mondeling over zulk een houding sprak zou ik gaarne 

vernemen hoe ik moet handelen. De heren is tot nader order de toegang tot de 
verzamelplaats ontzegd. 

Roel Sp. 3. 
 
Hoor en wederhoor. Geen pardon, geen uitstel. 

 
15-9-44.  

Roel Sp. 3. 
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Na ingesteld onderzoek is gebleken dat de door u bedoelde 2 personen zich schuldig 

hebben gemaakt aan dienstonttrekking. Overalls, banden, wapens innemen. Zijn 
ontslagen. 

 
W.V. 

 
Op de Staf kwam zelfs bericht binnen van vrijbuiterij. Niettegenstaande de interne 
P.A.N. politie. 

 
18-9-44.  

 
D.C.  
In bewaring gesteld 4 personen die eigenmachtig een band hebben gemaakt, met 

rode verf onze initialen erop hadden geschilderd, een overall droegen en op eigen 
houtje rond scharrelden. Wat te doen? 

Michiel. 
 
Met zulke wist men wel raad, dankzij de interne P.A.N.-politie. 

 
18-9-44. 

 
Michiel,  
Overall en banden in beslag nemen, de personen op het politiebureau insluiten. 

Rapport opmaken. 
D.C. 

 
Ze moesten op hun tellen passen, want over vooral koeriers- en gidsenwerk dient in 
betrouwbare handen te blijven. 

Langs alle bereikbare wegen en met allerlei middelen, werd via onze groepen contact 
gezocht met de geallieerden. Van heinde en verre kwamen uit alle delen van het land 

personen met opdrachten, zoals situatietekeningen van versterkingen en 
vestingwerken, troepenconcentraties etc.. die aan de geallieerden ter hand gesteld 
moesten worden.  

Hier volgen enkele berichten. 
 

Het web onder stroom zonder kortsluiting. 
 

Eindhoven, 16-9-'44. 
 
D.C. 

Via rayon Oirschot zijn 2 heren bij ons gekomen uit Soest, die de opdracht hebben 
zich zo spoedig mogelijk naar de geallieerden te begeven. Zij zijn in het bezit van een 

belangrijke tekening, die uitleg behoeft. Het gaat om de kustverdediging van 
Zandvoort. De een is een Pools piloot die de tekening heeft vervaardigd, er is veel 
haast bij. De heren kunnen nog meerdere finesses mededelen. 

 
Gr. R.  Sp. o. W. 19. 

 
Geen overhaasting. 
 

15-9-1944. 
D.C. 

Hierbij kaartjes met verdedigingswerken te Son, is het nodig dat duplo doorgestuurd 
wordt? Situatie is op genomen door R.C. Son.  
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16.30 uur. 

w.g. W.V.  
 

Kaartjes. Deze werden overgebracht op een algemene kaart en per speciale koerier 
naar de geallieerden gebracht. Son. Knooppunt luchtlandingstroepen. K.K. door de 

linies gegaan met tekeningen.  
 

 
 
 
Don Boscoschool Eindhoven  
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Ze waren op hun qui-vive. 

 
De organisatie was er een van vlug maar veilig verkeer, men wist wel met welk nr. 

men correspondeerde, doch de persoon in kwestie had men nog nimmer gezien. 
Wanneer echter na verloop van tijd de zaken zo safe stonden dat gevaar uitgesloten 

was, dan werd overgegaan tot kennismaking, waarbij men dikwijls voor rare 
verrassingen kwam te staan. 
 

Eindhoven, 15-9-44.  
 

Pierre Sp. 23. 
 
Uw groep is ingedeeld onder nr. Sp. 23. Uw groepsleden zijn genummerd in de 

volgorde die U opgegeven hebt. Wanneer u een berichtje krijgt (en b.v. groep Sp.23 
leveren nr. 2.3.4.5.6.), wordt verwacht dat U precies weet welke mensen dat bedoeld 

worden. Het lijkt ons niet overbodig dat U eens kennis komt maken met Uw R.-Comdt. 
Gaarne een berichtje van dag en uur en U kunt hem dan ontmoeten op adres aan 
Willem bekend.  

Munitie wordt geleverd na opgaaf kaliber en aantal, defecte wapens kunnen 
ingeleverd worden en worden dan zo vlug mogelijk gerepareerd. 

 
Vaderl. Gr. 
W.V. 

 
Het kwam zelfs voor dat men na geruime tijd gecorrespondeerd te hebben en 

voorgesteld werd, men tot de ontdekking kwam dat het met de buurman was 
geweest. Ook werd gezorgd voor welwillende medewerkers toen de handgranaten 
voor het oprapen lagen. 

 
Uit alle hoeken en gaten stromen berichten binnen uit het gewest, men kan er uit 

opmaken dat nergens bij de pakken neergezeten wordt. Bij Onno kan men wel zeggen 
is de deur uit de hengsels gelicht, geen ogenblik staat ze dicht. Velen vinden dit wel 
zeer welkom, want dan komt er immers verse lucht binnen, die in dit overvol huisje 

buitengewoon goede diensten bewijst. Onno zit aan de tafel, een bureau is te luxe, 
zijn houding verraad dat veel van zijn krachten gevergd wordt, maar hij troost zich 

met de wetenschap dat hij er zo niet alleen voorstaat. Vlug wordt de binnengekomen 
post nagekeken en door een draai van zijn stoel weten de anderen dat dit spoed 

betekent. Tussen de post zat dan weer wat moois, vlug wordt de schrijfmachine 
dichter bijgetrokken en dan ratelen de letters. 
 

Eindhoven, 13-9-'44.  
 

Roel. 
Er is bericht binnengekomen dat in de school in de Kootstraat grote hoeveelheden 
handgranaten liggen, slechts bewaakt door luchtbeschermingsmensen, stel hiernaar 

een onderzoek in en bij bevestiging alles in veiligheid brengen. 
W.V. 

 
Na een minuut is de opdracht klaar, een koerier wordt wakker gemaakt. Weg. Hij kent  
door en door zijn verantwoordelijke taak. 

Op antwoord behoeft natuurlijk niet lang gewacht te worden. Dezelfde dag nog een 
bevestiging. Weer vliegensvlug een bericht naar de Hoofdpost want alles moet 

gecontroleerd worden. 
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14-9-44. 

Hoofdpost Ehv.  
 

Verzoek aan Wim. 
Roel laat vragen of Wim in de hoedanigheid van handgranaatexpert bij hem wil komen 

om te zien of de gevonden ontstekingen bruikbaar zijn. Gaat over grote partij. 
W.V. 
 

Ook benzine is zowat munitie en je moet er niet alleen in Perzië naar zoeken. 
De handgranaten zijn nauwelijks binnen en in veiligheid of daar rukken alweer enkele 

mannen uit. Opdrachten ter beveiliging van de nieuwe vondst. Het zijn niet enkel 
handgranaten. Men heeft zowaar benzine weten te bemachtigen, waar toch maar zo 
weinig van in voorraad is.  

 
14-9-44.  

Hoofdpost S. 
 
Roel heeft gevonden in school Kootwijkstraat, 200 liter benzine en twee pompen (in 

wat bomvorm) waarheen en hoe moet dit gebracht worden.  
 

Op de hoofdpost houdt men van zaken doen en meteen kan de koerier weer een 
briefje mee terugnemen. 
 

Eindhoven, 14-9-'44. 
 

Roel 
Morgenochtend benzine opslaan bij Brouwer ingang werkplaats T-straat. 
Eb. 

 
Vanuit Aalst ruikt en de benzine in Eindhoven en met de snelheid van het licht 

doorkruisen de berichten het gevechtsterrein. 
 
C.P.V.I. 67.  

Commando Waalre-Aalst 
 

R.Comdt.str.  
Onder camouflage op Bredalaan 134 lit benzine. 

R. Comdt.van dienst.  
M. 
 

Nauwelijks is de voorraad aangevuld of de aanvragen worden afgewerkt. 
Eén enkel kledingstuk is al een zaak van militair belang.  

 
Eindhoven, 16-9-44. 
K. Sp.13. 

 
De door u aangevraagde benzine afhalen pl. min. half op het bekende adres. Bij 

overleggen van een overhemd is er een trui ter beschikking van die "M" waarover wij 
al gesproken hebben. Maandag a.s. moet het overhemd in het bezit van M. zijn. Voor 
de benzine en olie, een vat meebrengen. 

Gr. Onno. 
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Trots de geboden zelfbeheersing komt nu de bevrijdingskoorts over de Ijzeren P.A.N.-

Garde. Nog is afruil van overhemd en trui een tekenend staaltje voor het grote belang 
van het kleine bij deze lieden, die zich zulke vermelding niet schamen. Hier stond 

waarlijk het volk in de voorste rij en in de achterste. Gelukkig dat de hun onthouden 
ontwikkeling, cultuur en kunst, hun niet belette van alles te kort te komen en tegen 

alles bestand te zijn. Zij bleven eerlijk en toegewijd, ook in koude vochtige nachten en 
eisten nog meer van zich en elkaar, nu de bevrijding voor allen zichtbaar, hoorbaar en 
voelbaar werd.  

Op allerlei manier sloven onze mannen zich uit om ook toch maar iets bij te kunnen 
dragen tot de overwinning die niet ver meer verwijderd is.  

Een bekend spreekwoord luidt: Vele kleintjes maken een groot. 
Wapens werden geen niemendalletjes en wat overalls vonden afgevers en afnemers. 
 

Wapens te bemachtigen was wel de grootste puzzel, hier was men geheel op zich zelf 
aangewezen daar men tot drie maal toe tevergeefs op de terreinen had gewacht of zij 

niet gedropt werden. Door gevechten, diefstal, doch hier was telkens veel gevaar aan 
verbonden, werden de leemtes aangevuld. Doch ook op vreedzamere wijze werden 
oplossingen gevonden hetgeen blijkt uit onderstaand bericht. 
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Het was echter niet alleen een tekort aan wapens doch ook aan de benodigde overalls. 

Zo moest Hein die er al een stelletje geleverd had, zijn laatste restje ook nog afgeven. 
Hoezeer hem dit aan het hart ging, bleek wel : 

 
Onno. 

Hierbij stuur ik nog alles wat ik in mijn bezit heb, n.l. 16 stuks. Ik ben thans hierin 
geheel geruïneerd, daarom sta ik deze overalls in bruikleen af. Het zijn nog hele beste 
die ik privé had voor de levensmiddelen voorziening. Ik offer ze graag voor de goede 

zaak maar het is eigenlijk zonde voor dit schaarse artikel. Daarom reken ik erop dat ik 
ze van je terug krijg t.z.t. dan kan ik er de klanten nog een plezier mee doen. 

Hein.  
 
Overdadige weelde heerste er niet, een dunne garderobe doet het slecht in dikke 

herfstduisternis 
 

Ehv., 13-9-44. 
 
Bericht Hoofd post Ehv. 

Betreffende wacht in afgelopen nacht bij trein Ploeg S. III. Goed verlopen zeer koude 
nacht zonder onderdak. Aflossing een half uur te laat; dit mag voor een nachtploeg 

niet meer gebeuren. Wacht op nader order. 
 
w.g. W. 19. 

 
Voordat enig teken van bevrijding in de lucht hangt, waren er de ploegen uit de 

verschillende rayons in actie met wachtlopen bij een op de zijspoor gesleepte trein, 
met een overall en een jasje deden zij al dienst in de vochtige koude nachten. 
 

Nog tijd voor anderen.  
 

Het ruwe werk had, ook nog zijn zachte zijde, het zou geen een mens gelukt zijn dag 
en nacht in touw te blijven als hij niet tijdig van mondvoorraad voorzien werd. 
 

Ehv., 14-9-44.  
Hoofdpost E  

Ter attentie S. 
Bep uit O. laat vragen of je wilt zorgen voor de extra rantsoenen der 21 personen in 

O. 
W.V. 
 

Vluchtelingen waren nog altijd welkom                                                                                   
 

O. 14-9-'44. 
 
Onno (Rinsema)  

Gisteren is hier een marechaussee met zijn vrouw gearriveerd na een reis van twee 
dagen en overnacht te hebben op het perron te Utrecht. De rest is wel gewaarschuwd 

was niet meer bereikbaar (je weet wel de 20 marechaussee die hier komen duiken). 
Wil voor deze twee personen die alles in de steek hebben gelaten bonkaarten en derg. 
meegeven. Het munitiedepot aan de  O-dijk is wat betreft de voor ons bruikbare 

munitie leeggehaald ongeveer 25 kisten à 2000 patronen. Handgranaten er echter 
niet bij. Wel liggen er nog ongeveer honderd goede bommen. Is dit iets voor jullie? 

Beb. 
Hoe teer de kwesties waren en hoe overal aan gedacht moest worden. 
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O. 14-9-44. 

Onno, 
Om nog even op die gevraagde bonkaarten terug te komen, de bedoelde dame is in 

verwachting en heeft daardoor een extra kaart "J-A-407 Toeslag voor Moeders" nodig. 
Dit is hoofdzakelijk havermout en goede melk. Totale sterkte, tot aanstaande 

maandag.  
Bep. 
 

 

 
Het PAN-onderkomen aan de Willemstraat 28 te Eindhoven.  

In de deuropening staat Jacques Hermans van de drogisterij aan de Strijpsestraat en wijkhoofd 

van de L.O. in Strijp en gedurende de bevrijding staf lid van de P.A.N. Greet (Kelder-) Vroom, 

met sjaal, staat onder het postkastje dat aan de muur hangt, links van haar staat F.A.M. 

(Frans) van Breugel. Frans was sectie commandant van de verzetsgroep "Blauwe Jagers". 

De andere vrouw is Lenie Vroom (zus van Greetje) Rechts van haar staat Jan Dirk van der 

Harten (lange man), later o.a. Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant 

De 3e van rechts is Dré Kousemaker  en op de motor Leo Scheepjens  uit Den Bosch. 

De man staande helemaal rechts, met de arm onder zijn hoofd, is brandweerman Frits Penson. 

Foto is gemaakt, namiddag 18 september 1944. 
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Wie kaatst moet de bal verwachten.  

Het Kruispunt in actie: 
 

Aan vele dingen moest gedacht worden. Zo ook was het de noodzakelijk dat er ten 
spoedigste een groep was voor medische hulp. Jacq. die altijd nog wel een 

pharmaceutisch appeltje voorde dorst had, moest hierin redding brengen; zijn 
schuurtje leed er merkbaar onder, hetgeen niet te verwonderen was als je zo'n lijstje 
onder je neus gedraaid krijgt. 

Ehv. 14-9-'44. 
Jaq Hoofdpost.  

 
Het is reeds nu gebleken dat de veel besproken Rode-Kruis groep dringend en vlug tot 
stand moet komen. De ploeg is er, maar materieel nog niet.  

 
Een Rode Kruis ploeg kan een pan zijn, maar is daarom nog geen P.A.N. 

Deze schafte geen raad maar daad: 
 
Zachte Hydrophile en cambric.  

Hydrophile seas 16/18.16  
Steriele zig-zag watten en vette watten.  

Hechtpleisters en hansaplast.  
Mitellas, spalken en veiligheidsspelden.  
Pincetten (anatomisch en chirurgisch).  

Instrumenten vloeistof.  
Alcohol, Aether.  

Fijne mandarijns voor onderhuidse naalden.  
Jodium 3% of mercurochroom.  
Acetice-salicytabletten 

Acid -acet - sol - tabletten.  
Tannine of andere stoppoeders.  

Liquor Burowi.  
Steriele vaseline.  
Broomdrank. 

Morphinepoeders en Ampullen  
Agrafes.  

Tct.opii croc.  
 

Mocht het zijn dat er dingen bij zijn die U niet heeft, probeer bij Philips. 
W.V.  
 

De P.A.N. had dingen en zond o.a. het gevraagde. De groep bestond uit diverse 
krachten, en nauwkeurig werd toegezien wie hierbij kwam. 

 
Ehv. 15.9.44. 
Geachte Collega. 

In verband met de concentratie van de medische krachten met het oog op de 
komende dingen kreeg ik het verzoek mij met U in verbinding te stellen. Misschien 

kunt u brenger dezes voor een te maken afspraak een antwoord meegeven. Spoed. 
Barbara, Arts. h. te l. 
 

Het kwam als geroepen. Een NSB-huis was opslagplaats van wapenen, dag en nacht 
bewaakt. 2 man zouden ze sorteren en schoonmaken. G.v.d.L. moest, evenals de 

anderen, op zijn beurt de wacht betrekken in een huis in de halve Maanstraat waar de 
opslagplaats was van de buitgemaakte wapens en munitie.  Dat deze bij binnenkomst 
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er niet altijd even keurig en zuiver uitzagen, laat zich indenken, als men weet, dat dit 

vaak met veel getob en vervoer op allerlei manieren moest gebeuren. Om deze 
wapens en munitie bruikbaar te krijgen, moeten de mannen die de wacht hadden 

daaraan werken. 
 

Ook G.v.d.L. was er mee bezig, toen op een moment, het was 8 uur in de avond, een 
handgranaat een verdacht geluid begon te maken. Om collega's en het huis te sparen, 
liep hij met de sissende granaat naar buiten. Maar wie de werking van de handgranaat 

kent, weet wel dat als de ontsteking eenmaal heeft plaats gehad, er dan geen zee van 
tijd meer is, voor de explosie komt. In de bijkeuken kwam de uitwerking; een knal en 

het was gebeurd. Tot grote ontsteltenis, vernam ik enige minuten later wat er aan de 
hand was. Wij hadden het voorrecht om ook een dokteres (Joods) te mogen 
beschermen voor de moffen. Deze Barbara was zo actief en dapper om direct mee te 

gaan. Het zag er met de rechterhand van G.v.d.L. treurig uit. Na de eerste Hulp 
moesten middelen gezocht worden voor verdere behandeling. Gelukkig vonden we 

hiervoor ook wel weer goede Vaderlanders. We werden in het Diaconessenhuis 
prachtig geholpen. En daar hebben we G.v.d.L. maar achter gelaten en aan de goede 
zorgen van de Diaconessen toevertrouwd. Hier werden hem de duim en enkele leden 

van zijn vingers geamputeerd. Hij mocht het voorrecht hebben hier ook te tonen, dat 
hij een P.A.N.-man was en uit het goede hout gesneden. Dit zullen zich nog vele 

vrouwen en kinderen kunnen herinneren, hoe in de verraderlijke aanvalsnacht van het 
moffen-bombardement op onze stad, er een blonde jongeman van 21 jaar met zijn 
rechterhand nog helemaal in verband, gesjouwd heeft met vrouwen en kinderen, ja 

zelfs kraamvrouwen, om ze van de zalen te krijgen naar de kelders, waar ze menselijk 
gesproken wat veiliger zaten. Dat was P.A.N. bloed dat stroomde en werkte voor den 

medemens!!! Ook kan men hier weer zien hoe nodig het is geweest om te zorgen voor 
verbandmateriaal en dergelijke medische hulpmiddelen!!! Zonder dat, had onze 
Barbara geen behoorlijke eerste hulp kunnen verlenen. 

 
Eb. 

 
Laatste Duitse kronkelingen: 
 

Hier en daar vertoonden zich nog enkele Duitse commando’s om de vernieling nog 
verder door te voeren. Want geslaagd waren zij niet in hun werk en zij zouden ook 

niet slagen. Op verschillende plaatsen hadden zij de aftocht moeten blazen, omdat ze 
meermalen in de geweerlopen van onze mensen keken. De berichten stroomden 

binnen: "Van het Noorden en Zuiden dringen de gisteren neergelaten parachutisten 
Eindhoven binnen, gesteund door onze mannen die zich overal bij hen aansluiten."  
 

Even vlug, kort en zakelijk komen de berichten van de officiële Bevrijding.  
 

Met eindelijk het nijdige fiere slotaccoord: 
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Arresteren moffen plat op de grond Zum Befehl. 

 
 

Ehv., 18-9-'44.  
 
D.C. Rapport Strijp.  

 
Strijp alles o.k. vlaggen hangen uit. 

w.g. W. 19 
 
 

Deze weinige regels stegen als een vlammend lichtbaken, ineens witgloeiend op uit 
een berg rapporten over verdrukking, zorg, angst, berekening, samenzwering, 

geheimhouding, verraad, aanslagen, aanhouding, vlucht, wegvoering, marteling en 
dood. 

"Vlaggen hangen uit"! 
Meer dan de halve stad was nog in Duitse handen. 
"Vlaggen hangen uit".  

Strijp, alles o.k. Duitsers k.o.  
Op korten afstand dreunden nog ontploffingen en overvalwagens. Dondert niet! Ze 

hadden er jaren voor kromgelegen. 
"Vlaggen hangen uit."  
Naar buiten waren ze voorlopig afgewerkt.  

Dus zuivering en zelfbeheersing: 
 

Tot aanpakken behoefden men onze mannen niet aan te sporen. Zij wisten zelf wel 
dat dit dringende ernst was en dit ondervonden velen bij de bevrijding, die zich 
gedurende de bezetting niet van hun beste zijde hadden laten zien. Overal zag men 

troepjes P.A.N.-mannen met een nog grotere groep politiek-verdachten.  
Het was geen toeval dat zij zulk een succes boekten bij de verdachten, want reeds 
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lange tijd voor de bevrijding was men begonnen met het aanleggen van lijsten, 

waarbij vermeld werd wat van de betrokkene bekend was. Waar de verdachten 
geïnterneerd werden maakte men lijsten en door het temperament waarmee de 

jongens bezield waren, gebeurde het dat na het afkomen van de order "knippen" in 
een minimum van tijd de diverse liefdes hun lokken op de grond zagen dwarrelen. 

Aangezien deze order niet uit officiële bron kwam, werd hier spoedig paal en perk aan 
gesteld. 
 

19-9-'44.  
 

Lijst van geïnterneerden :  
 
Naam  Adres  Motief. 

 
C.v.W    Vrijgelaten.  

M.L.    N.S.B.? 
C.H.D.   N.S.B. Leest Vova. 
L.M.     2 lezen Vova  

L.J.W.    2 jaar geleden D.L.  
W.S.    N.S.B. of N.A.F.  

F.S.    Oostenrijker.  
L.B.    Zwarte Piet  
de J.    Lid tot Aug. ‘44  

v. D.    Sociale medewerker  
M.H.     Duitse liefde, kaal 

R.     S.S. ondergedoken. 
J.S.     Duitse liefde, kaal  
enz.    enz. 

 
 

19-9-1944 
W.V. 
 

Op de hoofdpost S. is een bericht binnengekomen, dat groep V.E. Mej. K. heeft 
gearresteerd en haar heeft laten knippen voordat zij binnengebracht werd. Stel een 

onderzoek in en indien dit juist bevonden wordt, mag de verantwoordelijke persoon 
geen arrestaties meer verrichten. Zie order Nr. 36. 

 
w.g. Jacq. 
 

De bevrijding stortte een ware bandjir aan belevenissen over het gewest, over de 
bewoners en over de P.A.N. uit. De verwoestingen aan gebouwen en woningen waren 

ontzettend. Kerken en molens moesten het als uitkijkposten ontgelden. Op een 
kerktoren minder of meer kwam het nu niet aan, als de Duitsers maar verdreven 
werden. Naar alle kanten werd de bevolking dooreengeslingerd tot opeenhopingen, 

zoals in Hoogeloon en Waalre, waar onderdak en voeding heel wat voeten in de aarde 
hadden. Best had er zeker nooit van gedroomd, te worden bevorderd tot Europees 

front in de vernielende strijd tussen de grootmachten. Het heeft weken de eer gehad, 
terwijl zijn mensen andere oorden opzochten, waar het even heet toeging, hoewel 
korter. Het was hier om Best te doen. De Duitsers wilden er door en de Amerikanen 

ook. De enen naar Turnhout en de anderen naar Nijmegen. Want het was menens; 
van dik hout zaagt men brandhout. Zodat het op af werken aan kwam. De 

geallieerden waren hier niet in El-Alamein en de Duitsers even min. En het ging niet 
om die paar luizige boeren- en burgernederzettingen; de overgangen van de grote 
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rivieren waren beider tegengesteld doel. Terwijl zat de P.A.N. hoog en droog in de 

toren van Best. Waar Willy en Eb belangstellend maar ongeduldig het slagveld 
overschouwden hoewel de prachtige uitkijkpost ieder ogenblik onder hen kon worden 

weggeschoten; wat gelukkig zonder hen gebeurde. De Duitsers beukten er uit de 
omgeving van de Batafabrieken lustig op los en de Engelsen gaven hem ook 

schietkatoen. De waaghalzen kwamen er toch heelhuids af en betreurden het maar 
dat hun mening niet gevraagd werd over de behandeling waar de goed geobserveerde 
Duitse stellingen om schenen te vragen 

De totale afweer van de Duitsers was meer show, maar plotseling heeft het er 
gespannen. De P.A.N. was helemaal thuis en nam het de Duitsers niet kwalijk als ze 

het veld plus de rest ruimden. Zij nam een en ander wat vlot over en haalde wel zo 
breed uit, dat het op bakzeil uitdraaide en de heren zich uit wandelen stuurden, met 
welwillende medewerking van tuinen en heggen.  

 

 
 
Strijpschestraat 184, Eindhoven. De winkel van de P.A.N. wijkleider Jacques Hermans na het 

bombardement van 19 september 1944. Zijn drogisterij en fotozaak "Het Kruispunt" was in 

1943/1944 een belangrijk LO/KP en P.A.N. pand. 

Op de foto staat jonge Francie Hermans aan de hand van haar moeder Mien Hermans-Camps, 

de vrouw van Jacques Hermans.  
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Munitie in school St. Trudostraat 

 
Overval door de "Grüne" 

 
Dolle Dinsdag joeg alles wat mof was, of wat tot edelgermaan gepromoveerd was, op 

de vlucht. Deze lieden en moffenliefjes schenen zo bang te zijn, dat hun zou 
overkomen, wat volgens moffenmethoden gewoonte was dat ze maar overhaast mee 
de benen namen. In de nacht voorafgaande aan deze zo gedenkwaardige dag waren 

de in de school aan de St. Trudostraat gelegerde moffen, eveneens met alles wat ze 
op hun vrachtauto's konden meenemen, vertrokken. Echter schenen enkelen, speciaal 

wachtmannen het beter gevonden te hebben hun geweren achter te laten, terwijl een 
grote voorraad munitie en handgranaten eveneens niet was meegenomen.  
 

De wapens en munitie werden direct onder bewaking gesteld, terwijl tevens zoveel 
mogelijk vernieling werd tegengegaan. De wapens werden door een andere groep van 

de P.A.N. opgehaald welke groep zodoende tamelijk goed was uitgerust.  
Aanwending van opgeschoten jongens voor het vervoer van deze wapens werd 
onmiddellijk gestaakt, daar door dezen nogal onvoorzichtig werd opgetreden. Een 

reeds in overall opererende P.A.N.-man, die weliswaar hierover zijn overjas aan had, 
werd aangemaand wat voorzichtiger te zin. Temeer daar hij in zijn al te grote ijver,  

meegenomen hout van het vliegveld, hele wagenladingen vol op het schoolterrein liet 
deponeren, de plunderaars met lege wagens naar huis zendend. Een en ander deed 
het gerucht ontstaan dat de "Ondergrondse" kwartier had opgeslagen in deze school. 

Een gerucht zeer gevaarlijk, toen na enige dagen de moffen hun nervositeit te boven 
waren gekomen en er weer Grüne en enkele landwachters in de stad waren 

teruggekomen, alles onder leiding van S.D. Direct toen dit bericht was doorgekomen, 
werd opdracht gegeven de resterende munitie waaronder ook handgranaten, te 
vervoeren naar een veiliger plaats. De nodige voorzichtigheid moest in het oog 

gehouden worden, weshalve een extra wacht werd uitgezet aan de zijde waarvan het 
gevaar te duchten viel. Geen overbodige maatregel, want nauwelijks zijn ze in de 

school bezig toen de waarschuwing van de post klonk "een auto met Grüne".  
Een tweetal die een kist met handgranaten te pakken hadden, deponeerde deze, 
niettegenstaande hun haast, met de nodige voorzichtigheid in een schuilkelder achter 

de gebouwen en nam de benen. Rustig gaf de post, die in burger voor de school zich 
onledig had gehouden met rond te zien en praatjes aan te knopen met 

voorbijgangers, de moffen antwoord. 
Neen, wist niet van "ondergrondse" had niemand in de school gezien en stond er dan 

ook pas. Daarna renden de moffen met geveld geweer de speelplaats op en de 
gebouwen binnen. Aan de achterzijde waren inmiddels de anderen over de hagen 
gesprongen om tussen de tuintjes door langs een omweg de moffen in ogenschouw te 

nemen.  
 

Dit waren tenminste zo ongeveer de woorden van de Comdt.: En dan schrijven ze je 
rust voor, hij was pas geopereerd en de wond was nog niet geheel genezen. Maar, zo 
vervolgde hij, zelfs in de laatste dagen dat ze hier zijn, weet je niet wat je aan die 

moffen hebt. De post aan de voorzijde vond het beter, om te voorkomen dat hij weer 
op de stomme vragen van die moffen moest antwoorden. 

Hij stapte rustig een huis binnen, liep naar de achterzijde, maakte daar een praatje 
met de vrouw doe huizes die aan de was, was en vertrok door het achtertuintje. 
Natuurlijk was er veel belangstelling van zijde van het publiek, hetwelk even later nog 

door enige van ons werd versterkt. Het was ditmaal een greep in de lucht, het gevecht 
waar de moffen op gehoopt hadden kon toen nog geen doorgang vinden. 
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De losgeslagen Germaanse provocateurs hadden geen tirailleurs maar lenig  

samenhangende groepen tegenover zich, die even veel aandacht aan non-
combattanten schonken, als de Duitsers weinig. 

 
Sprengcommando’s 

 
Zelfdiscipline  
 

Donderend klonken telkens weer de ontploffingen in de Etos garage, gedurende de 
bezetting door de moffen vol gezet met machines om automotoren te herstellen.  

De zo beruchte en gevreesde "Sprengcommando’s" waren bezig. In de avond 
dromden de mensen bij elkaar, de gesprekken liepen bijna uitsluitend over deze 
bandieten en de taken die deze nog uit zouden kunnen voeren.  

In het R. Kwartier zaten twee P.A.N.-leden, welke de wacht bij de telefoon hielden, ook 
des nachts. Zaten, tenminste wanneer ze niet op sprongen om te gaan zien, welke ruit 

er nu weer uitvloog of welk voorwerp nu weer naar beneden was gekomen bij de 
laatste ontploffing. In de verder geheel verlaten straten was een groep op verkenning. 
Weggedoken in de bomtrechters rond de St. Trudokerk tuurden ze door het donker, 

naar de af en toe rondlopende, in hun dronkenschap lallende en vloekende moffen.  
Bij elke ontlading leek het alsof de duivels het hellevuur aan het ontsteken waren.  

O, wat popelden de P.A.N. harten om met die vlegels af te rekenen, hoe eenvoudig 
was het om deze dronken vernielers neer te slaan of te schieten en daardoor niet 
alleen een einde te maken aan hun duivels spel, doch tevens wapens buit te maken.  

 
De bevelen, zoals steeds met uitleg van het waarom gegeven, waren duidelijk "Nog 

geen geweld tegen de moffen", ze zijn nog steeds georganiseerd en hebben contact 
met de in de stad nog steeds in grote hoeveelheid aanwezige "Grüne", welke 
onverbiddelijk wraak zullen nemen op de omwonende burgers. Een ordonnans die alle 

berichten had overgebracht, kreeg dit bevel zelfs niet meer mee, zo'n vertrouwen 
werd gesteld in het centraal gegeven woord.  

Plots klonk het geluid van de kleine D.K.W., waarmee het vernielings-commando en 
zijn springstof vervoerd werden, met echte dronkenmansvaart vloog het wagentje de 
Doelenstraat uit, en verdween in de richting van de stad. Een viertal wachtmannen 

met hun moedgevende kameraad "de jeneverfles", welke door hen geducht werd 
aangesproken, zwierven nog op straat rond, zij werden bijna op de voet gevolgd, 

waarheen ze zich ook begaven. Na een tijdje werd het geluid van het D.K.W.-tje weer 
gehoord en zag men de flauwe lichtjes stoppen voor het klooster in de Strijpsestraat. 

Een der lieden ging het gebouw, hetwelk ook in gebruik was geweest bij de moffen, 
binnen. Met grote spoed werd een hindernis opgezet om in de buurt van deze 
schurken te komen, daar men weinig goeds van hun bezoek verwachtte. Inmiddels 

was zoals even nadien bleek, het wagentje verder gereden en gestopt voor enige 
huizen verder gelegen twee woonhuizen, die als "Archief en Kartestelle" bij de moffen 

in gebruik waren en waarop nu schijnbaar hun aandacht was gevestigd. 
In deze huizen werd door deze moffen een geweldige hoeveelheid springstoffen 
gedeponeerd, zoals later bleek. De wachtmannen waren inmiddels ook op het toneel 

verschenen en begaven zich ook in een van de woonhuizen. De opinie van de P.A.N. 
leden was op dat moment, ze zullen nog wat zuipen en daarna de zaak in de brand 

steken of opblazen. Men zou trachten de naast wonende burgers even te 
waarschuwen. Maar na enige ogenblikken kwam het "Sprengcommando" naar buiten, 
er werd wat geschreeuwd in het Duits, doch dat was die avond niet van de lucht 

geweest. En zelfs toen er een der wachtmannen gillend om zijn kameraden naar 
buiten en weer binnen stoof terwijl het wagentje snel wegreed, had geen der onzen 

enig vermoeden van wat stond te gebeuren. Totdat de geweldige ontploffing volgde. 
Zonder enige waarschuwing aan de naast wonende burgers, zonder zelfs te letten op 
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hun wachtmannen, had het sprengcommando zijn cultuurtaak volbracht. Onmiddellijk 

snelden omwonenden te hulp evenals de L.B.D. Logisch dat eerst de aandacht aan de 
getroffen Nederlanders werd gewijd. De in dienst van de moffen staande 

wachtmannen kwamen pas daarna aan de beurt, zij bleken of dood of zwaar gewond 
te zijn. De Nederlanders kwamen wonder boven wonder er met lichte kwetsuren, 

maar met een ontzettende ravage aan huisraad, enz. ervan af.  
 
De P.A.N. ving, wat te vangen was, zich zelf niet uitgezonderd.  

Werd een geallieerde missive aan de P.A.N. gericht, al eens verkeerd bezorgd, de 
P.A.N. ving de missive, met potlood-wijziging.  

 
De Buit. 
 

17-18 September waren ze op pad gegaan. In de late avond waren ze vertrokken 
vanuit hun kwartier, gevestigd in een der grote, bij de moffen in gebruik geweest 

zijnde gebouwen. Hun kwartier was wel een der grootste, immers een dag later 
borgen ze er een krijgsgevangene op terwijl in een andere vleugel van het gebouw 
nog wat terugtrekkende moffen hun nacht doorbrachten.  

Er hing geen bordje: Bezet! Maar veel interessanter vonden de heren het 
handjevolwapenmakers van onbekende herkomst en makelij. Ze waren er sprakeloos 

van en genoten zonder betaling van de aanblik van de zwijgzaamhonende 
ellendelaars. Voorlopig, want hoewel het toneel verstarde tot tableau-vivant, lazen de 
edelgermanen een bekend alfabet in geweerlopen en blikken van de blauwgeklede 

zwijgers.  
"Aufgepast, Partisane". 

Zij vertrokken althans.  
 
Om met "het" Sprengcommando terug te keren. Welwillende waarschuwingen van 

Duitse zijde. Welwillender gegrinnik, plus nog zwijgende, maar wijzende geweerlopen. 
Sprengcommando af. Aan het Noordelijk front geen nieuws.  

 
Maar de P.N.E.M. gered, voor gezin, werkplaats en instituut. 
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Wat er rond de P.N.E.M. gebeurde  

 
P.N.E.M. wordt door mijn mensen bewaakt, moet ik voor aflossing zorgen of zorgt J. 

daarvoor.  
W. 19 E. 

 
17-9-1944.  
 

Dit bericht, gaf de uitvoering weer van de verschillende opdrachten tot bescherming 
van vitale gebouwen en punten welke door de verschillende R.C. voor de rayons ter 

uitvoering waren en genomen.  
Voorzichtig marcherend, eerst door de bossen en het Philips de Jong park was de 
kleine groep vanaf haar verzamelplaats in haar rayons S, naar de terreinen van de 

P.N.E.M  gegaan.  
Telkens waren er een of meer verkenners vooruit gezonden, immers het wemelde nog 

van moffen en openlijk gewapend marcheren was onmogelijk. De bevrijding was wel 
reeds hoorbaar doch zou aan hen geen hulp kunnen verlenen. Gelegen langs de 
spoorlijn 's-Hertogenbosch-Eindhoven dicht bij het Rijkskrankzinnigengesticht omringt 

door bossen, kon het gemakkelijk genaderd worden, niet alleen door onze P.A.N. 
leden, doch ook door de moffen. De bewapening van dit kleine groepje was gering, 

slechts dat wat ondergedoken was, of op het vliegveld was geannexeerd.  
Zulk een groep bewaakte dit voor Eindhoven en zijn industrie zo voorname object, het 
P.N.E.M. gebouw. 

Doorlopend waren de verkenners in de weer. Tegen de namiddag bleek dat in de 
bossen rond het gesticht zich een naar schatting een compagnie-sterke groep moffen 

had samengetrokken. Met bezoek van een moffenpatrouille en of "Spreng-commando" 
moest toen met zekerheid rekening worden gehouden. Het was echter een 
vastberaden groepje, waarvan verschillende reeds meerdere malen de moffen een 

slechte nachtrust hadden bezorgd gedurende de bezetting. Versterking werd 
onmiddellijk in eigen rayon gevraagd en een moffenmitrailleur met de nodige munitie 

werd aangesleept.  
 
Aan handgranaten was geen gebrek, deze waren op verschillende punten in de door 

de Moffen verlaten kwartieren met kisten vol buitgemaakt.  
Op de eerste verdieping had W. een mitrailleur met vier geweren geplaatst.   

Op honderd meter stonden 1 mitrailleur en 2 geweren en op tweehonderd meter een 
met een geweer gewapende voorpost.  

Het verwachtte "de moffenpatrouille", kwam toch nog vlugger dan gedacht werd.  
Een kleine patrouille uit vijf man bestaande kwam voorbij en staarde naar de voor hen 
nog onbekende mannen in blauwe overall en band. Zo verbaasd waren zij, dat ze zelfs 

vergaten te snauwen. Onze jongens keken naar hen, het geweer in de aanslag. 
Nu werd het de hoogste tijd, onmiddellijk gingen de jongens over tot de uitvoering 

van het opgestelde verdedigingsplan. De mitrailleur werd verdekt opgesteld, zodanig 
dat hij de gehele toegang tot het terrein bestreek, naar de achterzijde, en opzij door 
schutter beveiligd. De rest van de groep stelde zich op de tweede verdieping van het 

gebouw op allen bereikbaar door de zich aan de buitenzijde bevindende ijzeren trap. 
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Een lijn waarop vuur kon worden uitgebracht, welke indien door de moffen werd 

overschreden, zou het sein tot vuren zijn. Alles was met een flinke hoeveelheid ex-
Duitse handgranaten werpklaar uitgerust.  

Lang behoefde men niet te wachten. Daar verschenen ze weer, nu een  groep van een 
tiental, een onderofficier van het geijkte Duitse type als commandant. Een vreselijk 

grote mond werd door hem opgezet. 
"Naar beneden moesten ze komen, er zou geschoten worden". Enfin, het gehele reeds 
vier jaar bekende repertoire werd af gedraaid. Maar onze mofjes bleven buiten het 

hek staan. In de bovenverdieping van het gebouw, was slechts een schamper 
gegrinnik en de geweerlopen bleven naar buiten gericht.  

Niemand sprak een woord, doch wachtte, om zodra de moffen de aangegeven lijn 
zouden overschrijden, er op los te knallen. Achter de mitrailleur zat de 
zwaargebouwde onderduiker die in het noorden zijn school in de steek had gelaten om 

zijn principes te houden en daarom lid van de K.P. "S" was geworden. 
"Op zo'n afstand kan ik niet missen" klonk het zijn makkers fluisterend in de oren. 

"Met een paar vuurstoten zijn ze weggemaaid".  
 
Of deze tweede patrouille niet wist hoe ze het had, of dat ze verlangden toch levend 

thuis te komen, ze verdwenen en lieten het terrein aan ons.  
In gespannen waakzaamheid verstreek de nacht, niemand sliep. Bij het aanbreken 

van de dag ging er weer een kleine groep op verkenning. De in de bossen rond het 
gesticht gelegerde moffen waren vertrokken. Minder aangenaam was echter het 
bericht hetwelk enige tijd nadien binnenkwam. De gewapende voorpost was in handen 

van de moffen gevallen en volgens inlichtingen meegenomen in de richting van Best; 
een knap staaltje van de tegenstanders.  

Alle mogelijke moeite werd genomen om te trachten iets  van hem te weten te komen 
of te helpen. De moffenmethoden kennende, spraken we van een wonderbaarlijke 
redding toen na twee dagen onze reeds gefusilleerd gewaande medestrijder weer op 

kwam dagen.  
 

Rapport W. 19 R.C. S. 
 
Goed afgelopen, maar het kon anders. De P.A.N. stond nu eenmaal in de voorste rij, 

waar de waarheid even vlot doorkomt als bij een jubileum op de achterste.  
 

Theo van den Boogaard 
 

Theodorus Wilhelmus van den Boogaard, geboren te ’s-Hertogenbosch, 13 februari 
1921. Gesneuveld 18 september 1944 te Eindhoven. 
 

Het was 10 dagen na Dolle Dinsdag dat in Eindhoven op het P.A.N. hoofdkwartier zich 
meldden twee K.P.-ers uit den Bosch. Zij kwamen met berichten en met een opdracht. 

Bij de P.A.N. vonden zij onmiddellijk de nodige steun en voor de nacht een onderdak. 
De bedoeling van deze beiden, Jan en Theo, was om de volgende dag weer terug te 
keren, doch bij het aanschouwen van de activiteit, de methode van organisatie en de 

werkzaamheden van de P.A.N. besloten zij enige dagen te blijven.  
Hun indruk van de P.A.N. was zodanig dat zij liever eerst nog wat van ons wilden 

opsteken om dezelfde organisatie-methodes bij de K.P. Den Bosch in te voeren.  
Zij werden direct ingezet bij de P.A.N. actie op het vliegveld Welschap en bij het 
P.N.E.M. gebouw, terwijl Theo van den Boogaard tevens optrad bij de acties tot het 

herstel der orde in Strijp en bij de bewaking der vroegtijdig door de Duitsers 
ontruimde scholen en andere gebouwen. 

Op zondagavond 17 september besloten beiden om terug te keren, doch zij kwamen 
op hun stappen terug vanwege de gevechten bij Son tussen Duitsers en geallieerde 
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parachutisten. In de nacht van zondag op maandag deed Theo patrouillediensten door 

de stad en toen op maandagmorgen 18 september de P.A.N. de belangrijkste punten 
der stad bezette, was hij wederom van de partij. Bij een gevecht tegen de Duitsers in 

de Willemstraat gaf hij blijk van zijn dapperheid. Toen deze Duitsers verdwenen 
waren, werd hij ingezet voor de bewaking van het Hoofdgebouw der P.T.T. op de 

Keizersgracht, tegen eventuele Sprengcommando's. De hele dag had Theo met een 
P.A.N.-man wacht gehouden. Nog enkele P.T.T. beambten en een viertal politieagenten 
waren in het gebouw. Met revolvers en handgranaten bewapend, werd boven de 

wacht betrokken. 
  

Volgens berichten, al of niet geloofwaardig, zouden Amerikanen ieder ogenblik naar 
het centrum kunnen opruiken. Plotseling hoorde Theo een auto de Kleine Berg 
afkomen. De wagen hield stil op het kruispunt bij de Vrijstraat. Hij voerde een 

mitrailleur en was bevolkt met een tiental goed gecamoufleerde moffen. Theo dacht 
dat het Amerikanen waren en wilde hen waarschuwen. Hij onderscheidde hen niet 

direct als Duitsers. Toen hij hen toewuifde, kwamen revolver, P.A.N. band en overall te 
voorschijn. De vijand zag het onderscheid wel en gaf een mitrailleursalvo af. Theo 
werd dodelijk getroffen. 

Voor zijn medestrijders, een onverwachte en ontnuchterende teleurstelling en voor 
zijn ouders, wier enige zoon hij was, een bijna onoverkomelijk verdriet. Moge zijn 

heldhaftige nagedachtenis voor zijn vrienden een aansporing blijven om, bezield met 
de geest van zijn laatste ademtocht, voort te blijven werken aan een langdurige 
vrede, waarvoor Theo zijn leven gaf. 

 
De P.A.N. moest het vooral hebben van handwerk en riskeerde dus haar aandeel. 

 
Provocatie 
 

Henk en Karel twee vrienden uit bezettingstijd waren wat aan het wandelen op 12 
september in de Frankrijkstraat toen hun aandacht getrokken werd door twee alleen 

lopende moffen. In de tijd tussen Dolle Dinsdag en de bevrijding was tevens ieders 
taak geweest om de moffen zoveel mogelijk te demoraliseren en tevens te trachten 
wapens buit te maken. Zij knoopten met deze vooropgezette bedoeling, een gesprek 

met deze moffen aan en toen bleek dat beiden de oorlog moe waren en onder wilden 
duiken. Ze maakten een serieuze indruk op Henk en Karel en daarom gingen beiden in 

op een te maken afspraak. Het viertal zou elkaar diezelfde avond ontmoeten bij het 
benzinetankstation aan de Bosdijk in Woensel.  

Vanzelfsprekend gingen beide direct na het maken van de afspraak naar het 
Rayonskwartier, alwaar de kwestie besproken werd, en toestemming werd verleend 
dat Henk en Karel die avond naar de afgesproken plaats zouden gaan. Te meer daar 

Henk en Karel op deze bespreking naar voren brachten dat de zaak absoluut te 
vertrouwen was.  

Afspraak met de soldaten was dat zij al hun wapens, bestaande uit pistolen, 
machinepistool en geweren zouden meebrengen. Op de afgesproken tijd waren Henk 
en Karel en de beide moffen op de plaats van samenkomst aanwezig. De moffen 

gaven echter voor, toen bleek dat ze niet alle beloofde wapens bij zich hadden, dat ze 
deze eerste wilden halen, wanneer Henk en Karel aanwezig waren. Dezen zouden daar 

wachten. Intussen was er tijd verloren gegaan.  
 
Uit de richting van de Lijmbeekstraat naderde met grote vaart een personenauto, 

waarin volgens het procesverbaal van de helaas ook gesneuvelde wachtmeester G. 
den Braber, Weber, S.D. Chef Eindhoven en Kooman en nog drie anderen eveneens in 

S.D. uniform geklede personen, zaten. De auto remde snel af en twee S.D. officieren 
sprongen er uit en riepen tegen Henk en Karel "Hände hoch", doch vuurden tegelijk op 
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hen. Karel werd zodanig getroffen dat hij voorover viel, Henk wist ondanks zware 

schotwonden te ontkomen. Met grote haast verdween toen de auto.  
 

Henk werd onmiddellijk geholpen, en de hulp van een vertrouwd arts werd 
ingeroepen, welke hem de noodzakelijke medische hulp verleende. Deze achtte 

chirurgische behandeling noodzakelijk. Daarom werd Henk naar het Binnenziekenhuis 
overgebracht, al waar de chirurg nog diezelfde nacht alle mogelijke hulp trachtte te 
verlenen. Helaas, niettegenstaande alle goede zorgen van dokter en verpleegsters,  

kon Henk niet behouden blijven. Hij mocht de bevrijding, die reeds hoorbaar was, niet 
beleven en overleed op 13 september 1944.  

Twee jonge levens gegeven voor een goede zaak. Zij rusten in vrede. Hulde aan hen, 
die evenals zovelen, het gevaar niet achtten en hulp en verpleging verleenden aan 
deze gewonde strijder voor Nederland.  

 
Rapport R.C.W.  

Procesv. G. de B. 
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De P.A.N. moest het vooral hebben van handwerk en riskeerde dus ook haar aandeel. 

 
Had met dit rapport de dood, de rapporteur, wiens uur ging slaan, op een mogelijke 

beurt voorbereid? Het was een intens droeve gewaarwording, tussen de rapporten, dit 
eigenhandig in potlood ter plaatse opgenomen verslag te ontmoeten, onmiddellijk 

gevolgd door het overlijdensbericht van de schrijver, agent G. den Braber. 
Hij deed zijn Nederlandse plicht en vuurde op een Duitse motor met zijspan, waarvan 
de Engelse bestuurder hem doodde.  

 
Terwijl zwermde de P.A.N. in en om de stad, wikkend en wegend. 

De rapporten verliezen belangrijk aan lengte en literaire waarde, minder aan 
duidelijkheid en bedoeling. 
 

Berichten Eddy Verkaik 
 

Eddi aan Staf.  
Er worden mensen gearresteerd door P.A.N. zonder opdracht, alleen op aanwijzingen 
van burgers. Er zijn al slachtoffers die goed waren. S.v.p. maatregelen.  

Eddi 
 

Eddi aan Staf. 
Hoofdkwartier in Augustijnenklooster opgeslagen. 
Aanwezig R.C., G.C. plus 8 man.  

Groep Oome Jan niet verschenen.  
In de stad is geschoten.  

Vraag me af of Jan op eigen houtje bezig is gegaan.  
Op perron Oost-Zuidzijde staat wagentje met dynamietpatronen. 
S.v.p. zo vroeg mogelijk weg laten halen. 

Buit: 1 krijgsgevangene. In klooster onder bewaking in bed gestopt.  
Ga met 6 man op autovangst.  

S.v.p. 100 sigaretten. 
Eddi 
 

Eddi aan Staf.  
Nodig met bekwame spoed naar de Burgt.  

100 pist.patr. 6.35  
2 kisten handgranaten (van W.26)  

200 holl. geweerpatronen. 
Eddi 
 

Ben met 26 man onderweg naar de Burgt. Heb groep Pierre ook daar besteld voor 
corvé en transportdienst. 

Eddi 
 
Indien Staf boodschappen of berichten heeft, dan s.v.p. schriftelijk. Ik hoor bij mijn 

mensen. 
Eddi 

 
Bericht van Eddi aan Staf.  
1. Er bevinden zich wapens in het gebouw van de Eindhovense Golf te Valkenswaard. 

S.v.p. kraken. Doorgegeven aan Valkenswaard.  
2. Er bevinden zich een paar karabijnen met munitie in het St. Joseph Ziekenhuis. 

Postende agent om sleutels vragen van kelder, evtl. Zeggende: Rode Kruis, dat het 
Ziekenhuis heeft overgenomen, wenst onder geen voorwaarde, dat die wapens blijven 
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liggen. 

 
Doorgegeven aan Gerard 

dd. 17-9-'44. 
Eddi.  

 
Beter één fiets aan de hand dan twee;  geen gedek op de voorman. 
 

Beste Eddi, 
Even moet ik wat rechtzetten betreffende de fiets van Louk. Wim heeft deze fiets 

tijdig aan mij afgeleverd. Gezien echter het feit van fietsenvordering (bij mijn mannen 
in Geldrop vielen twee slachtoffers) heb ik order gegeven de fiets even vast te 
houden. 

De band is lek, deze heb deze inmiddels laten repareren en toen de storm wat 
was geluwd naar Eindhoven laten brengen.  

Je begrijpt, het was een voorzorgsmaatregel. Wat was er van terecht gekomen als er 
een koerier met 2 fietsen op stap was gegaan?  
99% kans dat beide fietsen verloren waren. Ik maak natuurlijk gaarne mijn excuus 

voor dit geval, maar heb in beste weten gehandeld.  
Hoe gaat het overigens? Hier alles wel. Wachten en wachten. Het leed zal nu toch wel 

gauw geleden zijn. Houdt je taai, beste wensen, een stevige poot. 
Je Piet 
 

P.S. Heb ook overige berichtjes van Louk en Wim doorgegeven.  
 

Zo de waard is, vertrouwt hij zelfs Duitsers.  
 
20-9-1944  0.35 

Louk aan Staf namens Eddi 
 

Zijn in een gevecht gewikkeld geraakt met moffen tegenover Valkenhorst (weg Leende 
- Valkenswaard). Eddy ging naar Luitenant om te vragen: overgeven of vechten. Mof 
schoot daarop Eddy vanaf 2 meter afstand in linker-bovenarm. Waarschijnlijk been 

verbrijzeld. Heb hem naar Valkenswaards Ziekenhuis gebracht. Versterking gehaald 
uit Valkenswaard. Piet van Riel (Duitse motor van C.) gedood. Zijn nu in Valkenswaard 

ingekwartierd, weten nog niet wat morgen te doen. Ga terug naar Valkenswaard. Heb 
hier alle mensen zoveel mogelijk gewaarschuwd. 

Louk 
 
Westwaarts was het ook al oorlog en het rapport van de dorpen werd aangevuld met 

talloze kaartjes omtrent Duitse eenheden geschut, mitrailleursnesten, enz. De dood 
gaf ook wel verlofdagen en haalde de betrokkene nog onder tropische hemel in.  

 
Line Crossing 
 

Het was een beetje opvallend geworden in het hoofdkwartier Willemstraat 26. Ook Wal 
1 was niet zo geschikt en tijdelijk was het hoofdkwartier verplaatst naar de 

Marchausseekazerne, alwaar evenals gedurende de bezetting alle hulp en 
medewerking werd verleend.  
Langzaam stapelden de berichten en inlichtingen over opstellingen zich op, over 

opstellingen welke normaal over D.C. Kempen "S" leidden, doordat er daar een minder 
prettige opeenhoping van moffen was, zich op. 

Alle inlichtingen en verkenningen richting Best, Son en Valkenswaard, waren reeds 
blijven liggen (enige dagen). De dubbele doorgevingen waren beiden mislukt.  
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Er moest iets op gevonden worden. Volgens verkenningen en inlichtingen was de weg 

over Valkenswaards grens, het beste.  
Daar er waarschijnlijk zodoende rechtstreeks contact zou ontstaan met de 

geallieerden, moest hiervoor niet alleen iemand bekend met de route enz. worden 
uitgezonden, doch ook iemand voldoende met de organisatie bekend.  

Terwijl tevens militair begrip moest bestaan om onderweg inlichtingen op te doen. 
Kees, Marechaussee van het goede hout, vurig verzetsman en lid van de P.A.N. nam 
deze uiteraard gevaarlijke en belangrijke taak op zich.  

Het gelukte hem door te dringen tot aan de grens, alwaar plaatselijke hulp aan hem 
werd verleend. De eerste poging om over het Albertkanaal te komen mislukte.  

In diezelfde nacht stelde zich achter het Albertkanaal een S.S. Divisie op. 
Informatie en verkenningen van de P.A.N. brachten hem ervan op de hoogte, naast 
zijn eigen waarnemingen, dat deze opstelling wel eens bedoeld kon om het kleine 

bruggehoofd dat de geallieerden gevormd hadden, op te rollen. 
 

Die nacht slaagde de overtocht over het Albertkanaal wel. Kees kwam via de I.S. van 
de geallieerden bij het hoofdkwartier terecht, alwaar zijn berichten werden 
overgenomen, en door hem zelf de nodige mondelinge toelichting werd verstrekt.  

Een geweldig vuur werd bij het aanbreken van de dag op de moffen, gelegd.  
Later bleek, dat de voorgenomen aanval van deze S.S. Divisie op die ochtend hierin 

was doodgelopen.  
De lust tot aanvallen was hen geheel vergaan. Kees keerde met de geallieerden terug, 
om rechtstreeks door te gaan tot Nijmegen met de I.S. van de Engelsen. 

Eind september kwam hij weer naar Eindhoven terug, bij de inmiddels opgerichte 1e 
Cie van de S.N.B.S.. Hij ging met zijn Comp. mee naar Indië (Indonesië) en sneuvelde 

als Eerste Luitenant te Bangka op 2-6-1946.  
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Verkenningen 

 
18-9-1944 

 
Van G.C. aan Staf. 

 
Verkenningen worden verricht richting Valkenswaard. 
Ordonnans Staf aangewezen (brenger dezes). 4 Ordonnansen in opdracht van R.C. 

voor ons Rayon aangewezen. Hoe zit het met de aansluiting van het Informatiecorps? 
Gerard. 

 
Goed en kort.  
Frans!  

 
Nrs. 64, 62 g. en 60 Edelweisstraat nog niet geplunderd. 

zorgen voor bewaking! 
namens Dré.  
Paulus  

R.C. Gestel. 
 

Rapport verkenningen dd. 12 september 1944 richting Valkenwaard en Bergeijk.  
 
Militaire situatie: 

 
Valkenswaard: 

Engelse tankformaties bij Borkel teruggenomen tot op de grens.  
Een marechaussee is meegegaan voor aanwijzingen. Stenen brug over Dommel ten 
Z.Z.W. van Valkenswaard zwaar verdedigd met stelling halve boog rondom.  

Gehele weg wordt bestreken. Brug niet opgeblazen. 
Loopgraafstellingen ten Z. van Valkenswaard. Bij de brug over de Dommel bij 

Dommelen worden landmijnen gelegd.  
Knokploeg van Valkenswaard ligt bij "Malpy-bergen". 
 

Bergeijk: 
Engelsen bij "Barrier" op grens, tegenover zich Duitse troep Pantsereenheden zijn 

reeds nabij Bergeijk geweest. Verdere opmars wacht op: 
a. vernietiging van ingesloten troepen bij Lommel, 

b. zware tanks,  
c. Nederlandse brigade. 
 

Verdere opmerkingen:  
 

Opperwachtmeester H., bevond zich met enige marechaussee ’s bij Engelse troepen, 
reeds over radio omgeroepen. 
Volgens ooggetuige (Marechaussee) Engelsen van prima uitrusting voorzien, maakten 

keurig indruk. Behalve Marechaussee …. ook Marechaussee ….. niet geheel safe. 
Berichten omtrent Bergeijk afkomstig van marechaussee die zich persoonlijk bij de 

Engelsen heeft bevonden.  
Hij sprak zelf geen Engels. 
 

De ordonnansen  
Jan en Kees. 
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Gezien: 

GC. Gerard.  
 

Rapport werkzaamheden Groep "Were di",  
 

Vrijdag, 15 september 1944. 
 
Voormiddag gevuld met het verrichten van diverse tussenwerkjes. Namiddag: 

Verkenningen verricht Leenderweg, Heezerweg, Aalsterbrug en richting Bergeijk.  
Punt 4 van groepsrapport dd. 14 dezer alsmede  

punt 5 besproken met Dré.  
Kees heeft wederom één rijwiel gerepareerd.  
Van de Marechaussee te Bergeijk hoorden wij, dat burgers uit Luyksgestel hadden 

gezegd, dat "Kees" enz. veilig en wel in de linies waren gearriveerd. 
 

Werkzaamheden op zaterdag. 16 september 1944.  
1. Verkenning. "Gefechtsstand" - Aalsterweg.  
2. Verkenning Geldropseweg en Rielsedijk. 

 
15 September 1944.  

De G.C. van "Were di" 
Gerard. 
 

Rapport Groepswerkzaamheden donderdag 14 september 1944. 
 

- Voormiddag diverse werkzaamheden verricht: Ordonnansen aangewezen, e.d. 
- Namiddag: Verkenningen verricht Aalsterweg Genneperweg en omgeving. Voor 
resultaten zie bijlagen. Ordonnansen Jo en Tony aangewezen voor Staf. T. heeft 

diverse karweitjes opgeknapt. Contacten gehad met J.L. aan Dré bekend. 
 

Te verrichten werkzaamheden op vrijdag 15 september 1944.  
 
1. Verkenningen terrein Leenderweg-Heezerweg.  

2. Idem "Gefechtstand", welke 13 september nog gelegerd was, langs de Aalsterweg 
in het café tegenover ingang Kortonjo, begin asfaltweg.  

3. Verkenningen richting Bergeijk e.o.  
4. Besprekingen openen, indien wenselijk en nodig, met betrouwbare timmerman en 

schilder, voor het vervaardigen van borden met Engelse tekst, voor richting en 
belangrijke punten in de stad. b.v. Gemeentehuis - Station- Post on Telegraaf- en 
5. Situatie opnemen bij Obam en Daf.  

6. Beweeglijkheid groep verhogen (fietsen repareren hm!). 
 

De G.C., groep Were Di". 
Gerard 
 

Atilla op retour. 
 

Rapport betreffende verkenningen van omgeving Geldropseweg tot Geldrop.  
 
Halverwege Geldrop, op de hoogte van de steenfabriek, worden momenteel alleen 

militaire werken aangelegd: Aan de noordzijde van de weg waren bij de villa (zie 
kaartje) enige tenten opgesteld. Aan de Zuidzijde van de weg in de greppels langs het 

sintelpad naar Tivoli, scherfvrije schuilplaatsen aangelegd met takken gecamoufleerd. 
Van geschut of mitrailleursnesten niets kunnen ontdekken, daar er echter ca. 40 
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soldaten aan het werk waren zal er toch wel "iets" moeten komen. De spoorbrug over 

de weg in Geldrop werd "bewaakt", door twee soldaten, die maar wat rond 
lummelden. Een springlading of iets dergelijks was echter niet aangebracht.  

Naar verkregen inlichtingen is de spoorbrug over het Eindhovens kanaal wel voorzien 
van een grote hoeveelheid springstoffen. 

Sj.-K.  
 
Zaterdag, 16-9-1944. 

 
Opnieuw verbinding met de Atlanticwall. 

 
Aanvullende opmerkingen: (volgens inlichtingen van andere "toeschouwers").  
Uit opmerkingen der militairen bleek dat het de bedoeling is de Geldropseweg onder 

vuur te kunnen nemen in de richting van Geldrop. Hiertoe zullen aan de noordzijde 
van de weg, langs het pad naar de steenfabriek, nog enige stellingen opgeworpen 

worden. Plaats en schootsveld zijn op de kaart ongeveer aangegeven.  
Uit Wassenaar is een bericht door gekomen dat aldaar op het kruispunt "De drie 
Papegaaien" een installatie zou staan voor het afschieten van vliegende bommen. 

Sj-K. 
 

Gezien:  
S.II -G.C. Gerard.  
"Were Di". 

 
Sj. 1. 

Donderdag, 14-9-1944.  
 
Eindhoven genaderd! De P.A.N. bestreek de hele omgeving om de geallieerden een 

blijde  inkomst te bereiden. 
 

Rapport betreffende verkenningen van omgeving Aalsterweg van Eindhoven tot Aalst. 
 
Omgeving Eikenburg 

In het bos, iets ten zuiden van het van Abbe-mausoleum werden stellingen gegraven, 
waarschijnlijk om het vlakke terrein, ten oosten hiervan te kunnen bestrijken. Ook 

direct langs verlengde Roostenlaan werd gegraven. Op kaart groen aangegeven. 
Langs de weg en in het maisveld staan twee zware mitrailleurs opgesteld, de 

laatstgenoemde stonden achter op een met takken gecamoufleerde vrachtauto. 
Beiden op kaart gemerkt: A. Op hoek van weiland aan andere zijde was een stuk 
geschut opgesteld dat over ca. 90 graden gedraaid kon worden, van W. naar N. op 

kaart gemerkt B. Bij C. stond eveneens een licht stuk geschut.  
Langs het weggetje naar boerderij iets zuidelijker waren mitrailleursnesten opgesteld, 

eveneens midden op weiland aldaar.  
 
Aan de overzijde van de weg:  

 
Langs weggetje met bomen op zelfde hoogte waren mitrailleurs, licht geschut en 

waarschijnlijk ook pantserwagens ingegraven. Deze bevonden zich eveneens op 
weiland ten noorden hiervan. Achter terrein van de watertoren bij ijsbaan waren 
eveneens stellingen opgeworpen, met takken gecamoufleerd. 

 
Verdere opmerkingen: 

 
Van het aanleggen van mijnenvelden hebben we niets kunnen ontdekken, ook de 
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Eindhovense burgers die moesten spitten, hebben we niet waargenomen. Ook door 

anderen niet gesignaleerd. 
 

Sj. - K.  
Woensdag, 13-9-1944. 

 
Eindhoven, 2 april 1946.  
Ook aan de andere zijde werd het centrum gedekt.  

Helemaal telegramstijl, want de bodem trilt al. 
 

Woensel 18-8  
6 stukken veldart. -bij brug over kanaal Best in stelling.  
8 stukken (2Batt) in depot bij molen (Acht) rechts van Bosdijk.  

Op Bosdijk en Frankrijkstraat geen weerstandsnesten. 
Geen troepen in bos tegenover Krankzinnigengesticht rechterzijde Bosdijk. 

In stelling gelegen. 
15 krijgsgevangenen.  
Geschut veroverd op Kloosterdreef. -l gesneuveld.  

 
Gecombineerd met Engelse troepen slag geleverd - door P.A.N. 30 krijgsgevangenen 

en plus buit. Patrouille etc., Wolterbeek gearresteerd.  
 
Kerk in Best - 4 Krijgsgevangenen. 

................... 28 vrijwillige krijgsgevangenen. 
 

Rayon Woensel - Vlokhoven.  
Maandagnacht-contact met de D. - kanon - met groep van vier-7 Patr. - zich daarbij - 
10 Parachutisten-binnen 30 uur D. onschadelijk.  

N.S.B. gearresteerd.  
Nu nog op wacht in Son bij krijgsgevangenen.  

Maandagmiddag 17-8 met 8 man op patrouille in poging om gevangen P.A.N.-man te 
bevrijden. 
's-avonds arrestaties verricht.  

N.S.B. enz.  
Dinsdag 19-8, 4-8  

2 Man op verkenning langs kanaal in Son voor de Amerikanen richting Best. 
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De dood was niet kieskeurig. Duitse of geallieerde hulp was hem gelijk. 
 

Adri Luycks  
 

De gehele ochtend had hij in een kruidenierszaak, zuiver om de mensen te helpen, 
zijn diensten verleend. Tegen de middag vroeg hij aan zijn commandant verlof om in 

Woensel de situatie te gaan opnemen, daar uit deze richting op die 18 september 144 
telkens geschut- en geweervuur klonk. Hij kreeg toestemming, de anderen moesten 
op hun eigen posten blijven, en vertrok in overall gekleed met band om, en met een 

Duits geweer gewapend. Nadat het Duits antitankkanon was opgeruimd, dat zich 
genesteld had op de driesprong bij dokter Verhagen, voegde hij zich bij de 

Amerikaanse Parachutisten, om met hen het rond deze wegen liggende openliggende 
terrein, velden en huizen van Duitsers te zuiveren.  
Volgens ooggetuigen vooraan, steeds als eerste om door een paadje of zijgang van de 

huizen te sluipen. Verschillende Duitsers werden door hem krijgsgevangen gemaakt. 
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Zo was hij wederom door een van de zijgangen op ongeveer no. 401 van de 

Woenselsestraat. Van omwonenden kreeg hij inlichtingen, dat daar in de buurt een 
felle N.S.B.er woonde die thuis zou zijn en waarschijnlijk nog enige moffen verborgen 

hield. Inmiddels was de witte P.A.N.-band van zijn arm losgeraakt. Hij vergat deze om 
te doen, doch stak hem tussen zijn gordelriem.  

Dit werd zijn noodlot.  
Hij begaf zich naar de straatzijde van het door de bewuste N.S.B.er bewoonde huis en 
trachtte toegang te krijgen. Toen niet werd geopend, sloeg hij met de kolf van zijn 

geweer het raam in. Juist met een been over het vensterkozijn, ratelde een 
tommygun van de ook weer op de straat gekomen Airborns. Dodelijk getroffen viel hij 

achterover. Zelfs de geharde parachutist, die naderbij kwam, was ontsteld. De 
zichtbaar geworden P.A.N.-band had te laat gesproken. Een vreselijke vergissing. 
 

Rapporten 
 

Woensdag, 20-9.  
Groepsgewijs patrouillelopen in getroffen wijken. 
Bij begrafenis van 3 P.A.N. leden dienst gedaan als vuurpeloton. Wel met scherp; 

maar er was zo gauw niets beters bij de hand en het sloot zeker zo juist aan op de 
droeve afloop. 

 
Eindhoven 15-9-1944. 
Van Bosdijk tot kruispunt Best.  

Tussen pand 1026 tot 20140. 2 stuks antitank geschut. Links van brug Bosdijk tot 
spoorbrug 4 zware mitrailleurs. Rechts - idem.  

In de glooiing van de brug overzijde kanaal gevechtswagen. Op de brug lading 
dynamiet, hoeveelheid onbekend. 
Huizen overzijde brug, 1 km. afstand, geëvacueerd. Door onbekend aantal militairen 

bezet. Onder aan de glooiing overzijde kanaal, links van de weg 1 stuk zware artillerie 
plm. 14 cm.  

Rechts idem, 300 meter in het veld te Son; omgeving brug hedenmiddag door 
bevolking moeten ontruimen. Van Best via omgeving kanaal naar Son, verboden 
terrein. Voor zover bekend alle bruggen nog intact. 

J.A. 
10-569. 

 
G.v.d.  

11-116. 
Eindhoven, 16-9-1944 
 

D.C.  
Bijgaande situatietekeningen van D. opstellingen Best-Oirschot getekend, door de 

man die het verkend heeft; wordt U voor het volgende ter beoordeling aangeboden. 
Moet deze behandeld worden als die uit Son, die gisteren doorgegeven zijn, of zijn ze 
in deze vorm onbruikbaar? Hierop gaarne spoedig antwoord, indien ze getekend 

moeten worden, zal dit vannacht geschieden. We weten dan tevens hoe we hierin in 
het vervolg moeten handelen. 

Onno. 
 
Gr. W.19. 

Naar Zeelst brug intact, brug naar vliegveld ook.  
Route: Boer F., brug naar Zeelst, langs kanaal, brug naar vliegveld, weg naar 

Vensedijk en terug. 
Inlichtingen mensen uit Acht: niets gezien.  
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Oirschotsedijk van Mispelhoeve vrij.  

Woenselsestraat wordt gevochten. 
W.19.  

Eb. 
 

Eindhoven, 16-9-14 
D.C.  
Hierbij de voorlopige opgave van legersterkte en bewapening Oirschot. Gespecificeerd 

krijgt u alles, zodra wij de zaak uitgewerkt hebben (de lijsten zijn zo juist 
binnengekomen). 31 militairen.  

4 pistolen met 135 p.  
5 revolvers met 65 p.  
2 karabijnen met kisten vol munitie. 

1 mitrailleur M.25 2 trommels met meer dan 1000 p.  
16.30 uur. 

Onno. 
 
Eindhoven, 16-9-1944 

 
D.C. 

 Hierbij de nog ontbrekende lijsten van Gr. Sp. 19, 20, 21, 22 en 23.  
Te Uwer attentie diene, dat de Gr. 12, 22 en 23 overgaan naar Rayon Centrum 
(Eddy). Waarschijnlijk zullen er nog enige lijsten komen, maar dan toch hoofdzakelijk 

omtrent Burgt. Bijgaand een kaartje van het door ons ingevoerde kaartsysteem.  
Van deze hebben we 1600 in totaal in voorraad.  We willen U gaarne uitleg geven van 

het systeem, waarmee gewerkt wordt, indien U plaats en tijd daartoe wilt opgeven. en 
de daartoe te zenden administratieve kracht bij ons wilt introduceren. 
De kaarten zijn individueel bedoeld, waarbij naam en adres pas ingevuld worden als 

het gevaar geweken is.  
Met Vaderl. groeten, 

Onno.  
Eb./Willy. 
 

3. 
15.30 uur 

Ehv. 16-9-1944 
 

D.C 
In antwoord op Uw schrijven (geen nummer), deel ik u mede dat het aantal 
partizanen in rayon 919, plusminus 300 telt. De zuivere gegevens zijn reeds op het 

hoofdkwartier aanwezig. 
Ook wat bewapening en kleding aangaat.  

Wat lokaliteit betreft, zijn hier diverse gebouwen die reeds door de Duitsers in gebruik 
zijn geweest. O.a. de Jongensschool, Kootwijkstraat, Klooster Bezemstraat, Chr. Nat. 
School, Bezemstraat, Philipsschool, Apeldoornstraat, R.K. School, St. Trudostraat en 

nog 3 R.K. scholen Bredalaan.  
Hier nog twee scholen die niet door de D, in gebruik zijn genomen: Chr. Muloschool 

Iepenlaan, R.K. Jongensschool Frederiklaan. (Dit was de radio-opslagplaats.)  
10.30. 
Met V. groeten P.A.N. W.19. 

 
 

In de stad zuiverde en verzorgde elke afdeling haar wijk. 
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Eindhoven, 24 september 1944.  

Rapport van de werkzaamheden der groepen IV en V van het rayon Gestel der P.A.N. 
 

Maandag, 18 September: Overalls gehaald op het hoofdkwartier, banden ontvangen 
en uitgedeeld. Dienst op de weg waarbij enkele vuurwapenen van onbevoegden 

werden ingenomen. Munitie, wapenen en uitrustingsstukken in perceel X No2 
geconcentreerd.  
 

Dinsdag, 19 september 
Appel om 8.30 uur. Alle manschappen aanwezig. Enkele groepen hebben een aanvang 

gemaakt met het in hechtenis nemen van N.S.B.-ers. 
Patrouille gelopen in de stad en wapens in beslag genomen. Des namiddags deze 
werkzaamheden voortgezet met een inmiddels verkregen vrachtwagen. 

Des avonds de bevolking gewaarschuwd binnen te blijven met het oog op een 
mogelijke nadering van de vijand. Na het bombardement van die avond met 

afzonderlijke groepjes gidsdiensten verricht voor de geallieerde troepen. 
 
Woensdag, 20 September. 

De bewapening gecompleteerd, munitie bijeen gezameld en de manschappen 
geïnstrueerd; de werking van karabijn en handgranaten uitgelegd. Eenvoudige 

exercitie-commando's behandeld en met de manschappen beoefend. Patrouilles in 
diverse richtingen het rayon ingestuurd. Groepen LV en V gereed gemaakt voor 
gewapende patrouille naar Best. 

Order gewijzigd en met overvalwagens schuilplaatsen gezocht waar nog Duitsers 
zouden zijn, die lichtkogels zouden afgevuurd hebben. Geen succes gehad. 

 
Donderdag, 21 september 
Appel 8.30 uur. Alle manschappen aanwezig. Kwartier schoongemaakt. Groep IV (v.D.) 

verhuisd naar "Ons Thuis" in de Don Boscostraat. Patrouille gelopen. Met 2 man 
terrein Z. van de ontginningsweg verkend; geen Duitsers aangetroffen. 

's Avonds bespreking met groepscommandanten der groepen I, II en III van ons 
rayon; er werd overeengekomen, dat nauwer contact gezocht zou worden en dat er 
geselecteerd zou worden, 

Cdt. Wim (van Dijk) met 3 man naar Brussel vertrokken om Engelse militairen weg te 
brengen. Des nachts individueel gepatrouilleerd voor gidsdiensten. 

 
Vrijdag, 22 september 

Appel 9 uur. Alle manschappen aanwezig.  
Om halt elf afgemarcheerd naar het hoofdkwartier, waar opdracht werd gegeven om 
met 6 man een aantal gevangenen naar België te brengen. Een wagen bleek niet 

aanwezig, zodat voorlopig bij de  gevangenen de wacht werd overgenomen. 2 man in 
actie geweest om een wagen te vorderen voor het vervoer der gevangenen (circa 20). 

Toezegging gekregen van de Town-Major dat door de Engelse militairen voor een 
wagen gezorgd zou worden.  
De wacht betrokken in school (H. Hart) Ploegstraat 20, waar gevaar voor plunderen 

bestond. Verder geen bijzonderheden.  
 

Zaterdag, 23 september 
Wim uit Brussel teruggekomen. De wagen in Aalst achtergelaten wegens defect. In 
het kwartier  "Ons Thuis" gebleven.  

Hier kwam de rayonscommandant de nieuwe regeling mededelen waarbij naar voren 
traden, die deel wensen uit te maken van de Ned. Stoottroepen. 

De overblijvende manschappen werden ontwapend, hun overalls en banden werden 
ingenomen en zij werden door de rayonscommandant hartelijk dank gezegd voor de 
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bewezen diensten.  

De vrijwilligers marcheerden ‘s avonds af naar de school in de Iepenlaan. 
's Nachts geen dienst.  

 
Zondag, 24 september. 

Appel 9 uur in de Iepenlaan; 4 man afwezig.  
Opgemarcheerd naar het ontspanningsgebouw. 
G.C. B.  

R.C. P. 
 

Eindhoven, 24 september 1944. 
 
Rapport van de werkzaamheden der groepen I, II en III, van het rayon Gestel der 

P.A.N. 
 

Maandag, 18 september 
Overalls uitgedeeld op het kwartier P.A.N. Hoogstraat 238. Eveneens banden en 
aanwezige wapenen. Patrouille langs de weg. 

 
Dinsdag 19 september 

Overdag patrouille gelopen in het gedeelte van Gestel bewesten de Hoogstraat. Het 
gebouw van de S.D. op de Paradijslaan door 2 man laten bewapenen.  
Des avonds de bevolking van Gestel gewaarschuwd voor de mogelijk naderende 

vijand. Na het bombardesent des nachts gewonden getransporteerd naar het gebouw 
de "Volksbond". 

 
Woensdag, 20 september  
Enkele huizen, door N.S.B.-ers verlaten, aan volkomen daklozen toegewezen. 

Opruimingswerkzaamheden verricht in het huis bewoond door de familie Otten in de 
Hugo Verrieststraat. De Bennekelakkers werden afgezocht op eventuele 

achterblijvende Duitse soldaten. 
 
Donderdag, 21 september 

Noodzakelijke opruimingswerkzaamheden verricht in de Rivierstraat waar zich onder 
het puin nog enkele lijken bevonden. Enkele onschuldige in hechtenis genomen in 

overleg met het hoofd der Politie, de Heer Minnaarts in vrijheid gesteld. 
 

Vrijdag, 22 september 
De door Philips gehuurde huizen in de Hoogstraat no 12, 14 en 16 van een wacht 
voorzien ter voorkoming van plundering. 

R.C.P. 
 

De in Nijmegen belande geallieerden hadden braaf wat Duitsers in de rug met veel 
materiaal, dat beproefd werd op de smalle corridor en met succes, zodat de 
aanvallers, verkenners en gidsen behoefden. De Nederlander is normaal al een 

onhandige mentor, laat staan in een bevrijdingsroes. Wie er in slaagt de ooit 
goedbedoelde , uitvoerige aanwijzingen, op te volgen, kan zich wel voor 

ontdekkingsreiziger aanmelden. 
Dus moest de P.A.N. het gat helpen dichten al was het niet bij huis en al waren de 
apocalyptische ruiters van beide partijen erop uit om tussendoor wat ongelukken te 

maken. De heren werden tegen eigen ijver in bescherming  
De actie werd uitgevoerd en ze kwamen behoorlijk in het ziekenhuis terecht. 
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De P.A.N. bij de doorbraak der moffen te Uden-Veghel 

 
De voor de bevrijding door de verschillende Rayons verrichtte verkenningen, welke 

centraal werden doorgegeven, maakte het na de landing der paratroepen noodzakelijk 
om verkenners in een kern te verenigen, waarin Stratum een hoofdaandeel had.   

Onmiddellijk na de bevrijding was het op het Hoofdkwartier een ware stormloop van 
geallieerde officieren. 
De reeds voor de bevrijding verzamelde inlichtingen onder meer de z.g. Peel-

Raamstelling, werden doorgegeven, doch er waren berichten nodig van uur tot uur. 
Jacques had zich met deze verkenningen had beziggehouden. Hij stelde uit de kern 

van de reeds ervaren verkenners de verkennersgroep A. samen. 
Ter bespreking bezocht hij de Staf van de IV M. divisie, die gelegerd was in de buurt 
van Valkenswaard.  

 
Donderdag, 21 september 1944, begon het eerste werk van de Verkennersgroep A.  

Opdracht: met vier man in auto, streek ten noorden van het Eindhovens kanaal te 
verkennen.  
Op de grens van het bevrijde gebied, werd de overall uitgetrokken en met de auto 

achtergelaten, in twee groepen van twee, ging men verder de hei op, ongeveer een 
km. ten W. van Broek-Heideschoot.  

Volgens gegevens van burgers en de daarop volgende eigen waarnemingen, bleek dat 
er circa 15 tanks in de buurt waren waarvan twee nauwkeurig konden worden 
waargenomen. Een gecamoufleerd mitrailleursnest werd waargenomen op de 

terugtocht aan de N. zijde van het kanaal, ten Z. van Broek eveneens een. Om 14.15 
werd verslag uitgebracht in H.K. Stratum bij Jacques.  

 
Vrijdag, 22 september 1944, 7 man 's ochtends om zes uur vertrokken ter verkenning 
van de vakken: St. Oedenrode, Veghel, Erp, Gemert, Beek, Lieshout, Son, Uden, Mill, 

Gemert, Beek. Voordat St. Oedenrode bereikt was, moest worden gestopt en allen 
moesten dekking zoeken voor hevig granaat- en mitrailleurvuur.  

Op een boerderij in de nabijheid werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een 
stukje te eten. Na een tijdje gingen we verder met begeleiding van geweervuur aan 
weerszijden van de weg. Zo werd met af en toe stoppen doorgereden tot Veghel. 

Berichten voor de K.P. werden toen achtergelaten op het gemeentehuis. 
Daarna werd doorgereden naar Uden.  

Volgens de K.P. aldaar was de militaire toestand zeer kritiek. Ook om inlichtingen te 
completeren werd bij de verzetsgroep, die onder leiding van de burgemeester stond, 

benzol gekocht. Van burgers die uit Helmond en omstreken waren gevlucht, werden 
inlichtingen verkregen over de situatie en militaire toestand tussen Helmond en Uden. 
Op de terugweg naar Veghel, waar deze gegevens per eigen ordonnans naar 

Eindhoven zouden kan gaan, werden we gestopt door Militaire Politie, die wel zou 
waarschuwen als we weer door konden gaan. In de wagen werd toen maar vast het  

rapport opgesteld van alle gegevens welke reeds verzameld waren. Direct hierna werd 
het dorp Veghel onder hevig granaatvuur gelegd door de Duitsers; eveneens de 
omgeving ten noorden ervan. Het vuur schoof op naar het oosten en passeerde ons.  

Bij het dekking zoeken, verkregen we contact met enkele Engelse soldaten, die een 
stuk pantserafweer op de weg hadden opgesteld. T. ging met een van hen mee om in 

de verte een vermoede mof op te sporen. Al spoedig kwamen ze terug met een 
buitgemaakte mitrailleur, de Duitsers waren gevlucht. De Militaire Politie deelde ons 
mede dat de weg naar Eindhoven versperd was, weshalve we terug reden naar Uden. 

De burgemeester riep aldaar onze hulp in, omdat er ten oosten van Uden werd 
geschoten. Hier waren de Duitsers aan het proberen een half uitgebrande munitietrein 

leeg te halen. 
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Dit bericht werd eveneens aan de in de buurt staande Engelse radiocar doorgegeven. 

Verder assistentie was niet noodzakelijk daar er al Engelsen op af waren.  
 

Op de terugtocht naar Uden twee Engelsen opgepikt, die vertelden, dat circa 1 km. 
van Uden op de weg naar Veghel, ook de moffen waren doorgebroken. Zij hadden hun 

wagens in de steek moeten laten en vroegen ons hen naar hun hoofdcolonne te 
brengen, welke al verder door was in de richting van Nijmegen.  
Bij Wijchen achter Grave werd deze colonne door ons ingehaald. Wij kregen contact 

met de aldaar gelegerde Prinses Irene Brigade. De Militaire gegevens werden 
onmiddellijk aan de radiocar doorgegeven, die ze onmiddellijk per ordonnans naar het 

H.K. van de inlichtingendienst stuurde. We werden bij de brigade hartelijk ontvangen 
en we bleven er toen aan ons werd medegedeeld dat we voorlopig niet terug konden. 
Toen we een uur later naar Grave wilden, konden we er al niet meer door, omdat de 

tanks en pantserwagens in gesloten colonnes doortrokken in de richting van Uden.  
Op aanraden van de Kapitein, bleven we die nacht bij de Nederlandse brigade en 

sliepen er buiten, zij aan zij, tussen de zeilen van de parachutisten welke daar in de 
buurt nog pas daags tevoren waren neergekomen.  
 

Zaterdag, 23 september: Omstreeks 19 uur vertrokken na een hartelijk afscheid om 
te trachten weer in Eindhoven te komen. Bij Grave hadden we bijna twee uur 

oponthoud door een lekke band. Daarna maar op goed gelukt doorgereden, daar ook 
de M.P. niet wist of alles al safe was. Bij Uden werd vernomen dat de zaak 
waarschijnlijk wel O.K. was, wat inderdaad ook het geval bleek te zijn, alhoewel op 

verschillende plaatsen zwaardere en lichte afweerstellingen waren opgeworpen. 
Tussen Uden en Veghel was de streek zeer zwaar vernield door de tank- en 

granaatvuur; vier dode koeien lagen tussen de stukgeschoten wagens.  
In St. Oedenrode kwam er weer eens zeer zwaar mitrailleur- en granaatvuur.  
We moesten natuurlijk stoppen en konden toen pas door het donker verder rijden. 

Daar de wagen wel op veel maar niet op zeven man berekend was en er in het donker 
goed moest worden uitgekeken naar snipers (sluipschutter), zaten er twee voorop de 

motorkap. 
Plotseling kregen we een aanrijding met een "Jeep". 
Theo die voorop zat, raakte bekneld, en kreeg een enkel - en beenbreuk aan zijn 

linker been.  
De Engelsen waren al zo goed met ons bekend, dat hij per auto vervoerd werd naar 

het militaire hospitaal te St. Oedenrode, om des zondags naar Eindhoven vervoerd te 
worden. Met veel stagnatie door de grote colonnes kwamen we om 3 uur ’s nachts in 

Eindhoven aan.  
 
Roemloos einde P.A.N.  

 
Sluiten de documenten niet met een onwaarheid ? 

Roemloos einde?  
Sedert wanneer is het roemloos, te goeder trouw te zijn ? 
Gaat men roemloos onder als men gehoorzaamt aan een order van het wettig gezag. 

De gehoorzame zou van overwinning weten te spreken. 
La garde se rend, mais ne meurt pas!  

Roemloos einde! Over smaak moet men na de maaltijd beter niet twisten. 
 
Vanaf de oprichting was steeds ieder lid, en plaatselijke zowel als topleiding, 

doorlopend in touw geweest.  
Vanaf 10 september 1944 praktisch niet meer uit de kleren. 

Alle moeilijkheden riepen om oplossing, o.a. voorkoming van Bijltjesdag, nog steeds 
gepropageerd door Radio Oranje, het legaal verschijnen in het openbaar, 
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verkenningen voor geallieerden, enz. enz., niets kon wachten, alles eiste snelheid. 

Vooral de verkenningen voor de geallieerden moesten vlug en goed worden afgewerkt 
en eisten de aandacht van de leiding voor een groot deel voor zich op.  

Enkel en alleen de topleiding was op de hoogte van indeling en organisatie; het werk 
hieraan verbonden kon niet overgelaten worden aan anderen.  

In alle rayons moest controle worden ingesteld.  
In de plaatselijke leiding was voorzien door plaatselijke staven.  
 

Op zaterdag 23 september 1944 kwam van het plaatselijk stafkwartier Eindhoven 
telefonisch bericht op de rayon stafkwartieren, later schriftelijk bevestigd: 

 
STAF DISTRICT EINDHOVEN 
P.A.N. 

 
Eindhoven, 23-9-'44. 

13.30 uur 
 
SPOED 

 
AAN ALLE RAYONSCOMMANDANTEN 

 
Men neme goed nota van het volgende:  
 

Hedenmiddag te 3.00 uur moeten alle niet tot de "vrijwillige stoottroepen" behorende,  
thans in dienst zijnde manschappen, worden verzameld. 

Deze behoren ongewapend aan te treden. Deze moeten worden toegesproken en 
worden bedankt voor al hetgeen zij in onze dienst hebben verricht. De overalls en 
banden moeten daarna worden ingenomen. Voor zover reeds in uw bezit is het vorige 

bevel vanzelfsprekend hierdoor vervallen. De vroegere illegale medewerkers dienen 
zich in burger bij de Rayonscommandant te vervoegen om aldaar naam en adres op te 

geven. Deze namen en adressen dienen vóór 5 uur ingeleverd te zijn op het 
Hoofdkwartier.  
Wapens en munitie en de verdere uitrustingsstukken dienen eerst uniform te worden 

verdeeld over de Stoottroepen.  
Het overtollige materiaal zal per auto vervoerd moeten worden naar Willemstraat 26; 

dit geschiedt door de Stoottroepen.  
 

 
STAF P.A.N.  
De Stafadministrateur 

 
Morgen om tien uur v.m. allen in het Philips Ontspanningsgebouw verzamelen, 

ongewapend …………enz.  
 
Doel en strekking van de bijeenkomst niet kennende (van te voren was dit niet met de 

topleiding besproken) gaf dit geen aanleiding tot informeren, voor zover zij dit nog 
konden; er was genoeg ander werk dan nu al rond de groene tafel te gaan zitten.  

 
Dientengevolge verschenen van de 900 à 1000 man sterke P.A.N. ongeveer 200 
Eindhovense toehoorders.  

In het Ontspanningsgebouw kwam men tot de ontdekking dat daar een van onze 
contacten kwam spreken.  

In een echo-redevoering maak te Peter Zuid het volgende bekend:  
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"Het is de wil van de geallieerde legerleiding, alsmede de wens van Z.K.H. Prins 

Bernhard dat de P.A.N wordt opgeheven.  
De K.P. ’s en enkele sabotageploegen worden samengevoegd en onder mijn leiding in 

het gehele zuiden tot Stoottroepen geformeerd.  
De taak van deze Stoottroepen zal zijn: door de linies breken, daar verkenningen 

verrichten en wapens overbrengen, eventueel per vliegtuig droppen".  
 
De daar omheen gesponnen aanmoedigingen tot vaderlandsliefde en heldenmoed, 

vonden matig bijval.  
 

In tegenstelling tot het voorgaande was het voor de buitengemeenten wel de wil van 
de geallieerde legerleiding dat de P.A.N. bleef voortbestaan, ondanks de "Officiële" 
afkondiging. Daar wilde men alléén met P.A.N.-mannen te maken hebben en niet met 

aangewaaide dilettanten.  
 

De oprichting van de eerste compagnie stoottroepen, moest ook nog door de P.A.N. 
zelf geschieden. De uitvinders van de Stoottroepen beschikten over zoveel mensen, 
dat zelfs hun Staf-personeel per advertentie in een plaatselijk dagblad moest worden 

aangeworven.  
Plaatselijk, waar zij slechts gedurende enkele uren een P.A.N.-band droegen, gaven zij 

zich naar buiten uit als leiders van de P.A.N.; doch in Brussel bij Z.K.H. Prins Bernhard 
ontkenden zij van het bestaan van de P.A.N. iets af te weten.  
 

De eerste Compagnie Stoottroepen werd na geformeerd te zijn, naar Leeuwen, Wamel 
en Dreumel gedetacheerd daar er nog nergens formaties in de zin van Stootroepen 

bestonden, die het vereiste werk aankonden en aandurfden.  
Merkwaardig was het dat een plaatselijk staflid die ook het bevel tot de vergadering 
en opheffing van de P.A.N. had gegeven, commandant werd. 
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23 September 1944. 

 
STAF DISTRICT EINDHOVEN 

P.A.N. 
 

BEVEL 
 
Vanaf morgen 24-9-1944 mag zich niemand meer op straat in overall met band 

bevinden, tenzij behorende tot de uitgezochte mensen. 
Die niet tot deze behoren moeten heden de overalls, banden, munitie en wapens 

inleveren.  
Op bevel van Commandant Zuid. 
 

Dré (de Kousemaker) 
 

Uit het andere deel van de P.A.N. werden de Blauwe Jagers geformeerd die onder 
leiding moesten gebracht worden van de voormalige commandant van de Orde Dienst, 
O.D.  

 
Op 21 september werd er door de G.S. Commandant Zuid, de commandant O.D. en 

de leider van de R.V.V. op de Vestdijk bij de majoor v. H. een vergadering belegd.  
Daar werd door Peter Zuid voorgegeven, dat hij de commandant van de P.A.N. was, 
zulks in tegenstelling tot zijn bewering tegenover Z.K.H. dat hij niets met de P.A.N. te 

maken had gehad.  
 

De bedoeling van de vergadering was om hierdoor een coördinatie van het gewapend 
verzet tot stand te brengen. In een onderhoud met majoor v. H. enige dagen later, 
werd door deze gezegd. "dat de leiding PAN niet te vinden was".  

Door hem werd het besluit genomen tot oprichting van Stoot- en Bewakingstroepen.  
 

De chaos werd hierdoor ingeluid en de P.A.N. die de spits afbeet en op de hoogte was  
van mogelijkheden en verhoudingen, trad terug.  
 De P.A.N. stond de bevrijding voor ogen, en niet een nieuwe bezetting, waarvan zij 

zich door haar organisatie had kunnen meester maken.  
Wat zou het beste geweest zijn en strookte het meest met de principes van de P.A.N ?  

 
Over oplossingen gesproken.  

Vindt de goedgelovige lezer nooit de deuren gesloten ?  
 
Om de glunderende lezer voorbarige uitreiking van minderwaardigheidsetiketten te 

besparen, volgt hier het eerder genoemde pamflet van januari 1944, waarin ook 
schrijver geen aandeel had.  

Het gewapend verzet in Brabant was zich terdege ervan bewust, dat na Duitsland nog 
Nederland zou moeten geriskeerd worden. Goede wetten moeten niet slecht worden 
gehandhaafd in een land, dat alsmaar beweert: Je Maintiendrai en waar in de pers, 

het bedoelde, tussen de regels gedrukt staat.  
Een goede landmijn mag nergens worden geplaatst, slechte taal overal, ook die gewijd 

wordt aan bovenbouw en franje. 
Ons volk gaat ten onder aan een schijncultuur omdat niet vooruitziend werd gezorgd 
voor vasthoudende waardering van het oude algemene rijke bezit in de blijvende 

onmisbare waarden, waarbij vooral de vrije tijd aan het toeval bleef overgelaten, n’en 
déplaise de postume organisaties. We zijn over de kop geslagen maar niet onlangs. 

De oorlog heeft het volk waartegen de volkeren opzien, wel een diepgaand examen 
afgenomen en het is gezakt.  
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In de eenvoudige degelijkheid van ons volk stond het Assyrische droombeeld 

omgekeerd. We bleken goed, buiten gelegenheid tot het kwaad.  
Papieren schilden zijn eer mooi dan sterk. Vaandels zijn geen wapens, leuzen geen 

slagbomen, en eerbewijzen geen bewijs.  
We zijn sjacheraars gebleken en we sjacheren in alles. Gemakshalve krijgt de oorlog 

de schuld, de oorlog heeft ons echter niet uitgehold, maar de holten blootgelegd. 
Geld is oorzaak en gevolg van wetenschap, kunst, functie, bedrijf en waardigheid en 
een retorische kritiek hanteert een vlammend zwaard. - "Dat allen èèn zijn!"  

 
De P.A.N. was het in het verzet eens met alle goeden en hoopte dat in het herstel 

allen het over het goede zouden eens zijn. 
Zij kreeg van elders opdracht tot druk en verspreiding van volgend geschrift zonder 
naam.  

Wat, gold meer dan wie. 
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Bijlage 
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bevolking van het gemeentehuis gedeponeerd. 
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Besloten werd toen: 
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troepen en naar de Blauwe Jagers, thans Jagers.  
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