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https://www.heemkundekringnuenen.nl/hkk/oude-dh/pdf/2014-2.pdf 

 
"Eind augustus 2013 bezorgt de post bij het Vincentre [1] in nuenen een dikke 

envelop, beplakt met eurozegels en enkele oude centszegels. afzender onbekend. de 
inhoud blijkt bijzonder te zijn: een klein dagboekje met ouderwetse spiraalbinding. Op 

de eerste bladzijde, getiteld "nieuwste geschiedenis", begint een beschrijving van de 
laatste oorlogsdagen van september 1944 in deze regio van Zuid-Nederland.  Een  
relaas  in  een  mooi  lopend  vulpenhandschrift,  foutloos  en  in  een  mooie  dag-

boekstijl. De anonieme schrijver begint het verslag op 11 september 1944 en eindigt 
het, jammer genoeg, op 19 september, een dag na de bevrijding van Eindhoven. 

Hoewel het gissen naar de mogelijke schrijver natuurlijk voor de hand ligt, is dat een 
lastig punt. De afzender van het boekje wilde kennelijk anoniem blijven. Wel is 
duidelijk dat de auteur uit gegoede kringen komt en dat bij zijn familie wellicht 

Engelse officieren zijn ingekwartierd geweest. Vier duidelijke portretten van officieren 
uit de British Liberation army zijn in het boekje opgenomen en voorzien van naam en 

hun Engelse adres. Ook nog tien andere namen en adressen van Engelse militairen 
zijn vermeld op de achterzijde van een groepsfoto, die kennelijk in Eersel is genomen 
en in 1945 als bedankkaart is verzonden. Met grote zekerheid is vast te stellen dat de 

schrijver een Nuenense inwoner is en over de gebeurtenissen in het dorp en de directe 
omgeving schrijft. De opgewonden sfeer in het dorp geeft aan dat de bevrijding 

aanstaande is. Op 19 september gaan, na Eindhoven, kennelijk ook in Nuenen (te 
vroeg!) de vlaggen uit: Nuenen werd immers pas op 21 september bevrijd. Ook 
honden worden van kop tot staart in drie kleuren versierd en oranje wortelschijven als 

traktatie aangeboden. Vele namen, meestal voornamen, worden in het boekje 
genoemd, maar ook enkele duidelijk Nuenense achternamen. Kortom, een intrigerend 

oorlogsdocumentje, dat de  spannende  sfeer  van  die  dagen  weergeeft  maar  ook  
veel  vragen  oproept.  Misschien  dat  nader  onderzoek de antwoorden kan geven 
over deze kleine geschiedenis." 
 

 
 
1 Vincentre is de naam van het Van Gogh Museum/centrum aan de Berg in Nuenen. 

https://www.heemkundekringnuenen.nl/hkk/oude-dh/pdf/2014-2.pdf
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Nieuwste geschiedenis 

 
11  Sept ‘44 

Om één uur komen de eerste berichten door dat het Holl.  leger  onder  Prins  
Bernhard  tot  op  enige  KM’s  de Ned. grens is genaderd. Intussen gaat het gerucht 

dat Aalst niet meer te bereiken is en dat alle bruggen over het Wilha kanaal [2] zwaar 
geladen zijn en geen verkeer daarover wordt toegelaten. Om 7 uur wordt gemeld dat  
Britse  patrouilles  de  Ned.  grens  overschreden hebben nabij de grote barier. Om 8 

uur dat Britse troepen zich ten Z van Valkenswaard bevinden en dat ze reeds in den 
morgen de Ned. grens waren gepasseerd. Historisch moment. 

 
Reacties: Vanwege de stremming van het verkeer over de bruggen gaat er o.a. geen 
melk naar Son. Daarom Jule met Riet morgen vroeg er weer op uit. Dina zorgt met 

haar werk vooruit te zijn omdat ze meent morgen  de  hele  dag  te  moeten  kijken.  
Ze  tracteert  op  echte thee en zal tegen morgenmiddag ’n stukje spek uit  de  

provisiekast  halen.  Jule  is  tevreden  dat  haar  rood-wit-blauwe strikjes gereed 
liggen. Ze verwondert zich  dat  alles  zo  stil  blijft.  Pastoor  heeft  laten  informeren 
naar de sleutel van den toren. Misschien in de voorzorg voor klokgelui en vlag? Alle 

telefoonverbinding is verbroken. Er wordt verteld dat Aalst moet evacueren. In het 
begin van den avond is druk gevlogen. Later is veel rook en licht waargenomen in de 

richting Eindhoven. Slechts ’n paar wagens zijn circa half elf over de weg gekomen. 
Een rustige sterrenhemel welft zich over het wachtende Brabant. Iedereen is in 
spanning over de gebeurtenissen die op til zijn. Maar er is nog geen enkele reden om 

er bij op te blijven. 
 

12 Sept. 
De nacht is rustig geweest. Om half tien ’n gedreun. Waarschijnlijk ’n brug die 
opgeblazen wordt. Er wordt verteld  dat  niet  de  troepen  maar  slechts  enkele  

patrouilles  over  de  grens  zijn.  Kwart  voor  10  weer  gedreun. In den loop van de 
namiddag voortdurend kanongebulder in de verte. Omstreeks 3 uur ’n harde klap.  Tot  

na  het  invallen  van  den  avond  houdt  het  dreunen en rommelen aan. Berichten 
komen binnen. 
 

Reacties: De mensen worden weer ongeduldig omdat er zo weinig verandert. Er was 
al verteld dat er Eng. tanks in Valkenswaard, zelfs in Eindh. waren en nu zijn ze 

waarschijnlijk niet eens over de grens. Men houdt zich  bezig  met  de  vraag  welke  
richting  de  troepen  zullen nemen: Weert of Deurne of Nijmegen. Alle ver- 

voer ligt stil. Melk gaat er geen naar Eindhoven, vandaar uit komt men in groten 
getale den boer op om te halen wat men kan: melk, aardappelen, fruit. Er is een 
blaadje verschenen "Vrij" van zeer sympathieken over  de  val  van  Le  Havre,  van  

Eupen,  Malmedy  en  Spa van het overschrijden der Frans-Duitse grens van den val 
vh fort nabij Maastricht. Prins Bernard deelt mee dat de verzetsorganisatie door 

middel van agenten richtlijnen zal ontvangen over de te nemen maatregelen. Slechts 
sporadisch kwamen Duitsers per fiets of in auto’s of vrachtwagens over de weg. Een 
enkele maal ook in de "verkeerde" richting. 

 
inhoud:  vrouwen  en  meisjes  worden  gewaarschuwd  tegen  niet  verantwoorde  

gedragingen  tegenover "de  vrienden".  In  Eindh.  zijn  die  blaadjes  huis  aan  huis  
bezorgd. Ook hier ware zo iets zeer te wensen. 
 

 
2  Afkorting  van Wilhelhelminakanaal 
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13 Sept. 

De nacht is rustig geweest. Ook de dag zet weer kalm in. Nu en dan kanongebulder in 
de verte. Soms ook meer ’n dreunen dat opblazen van een of ander doet vermoeden.  

In  den  namiddag  bijna  onafgebroken  kanongebulder en opblazingen. De radio 
weet maar weinig te vertellen. Troepen bevinden zich bij Hechtel en zouden van daar 

in Oostelijke richting naar Weert en  in noordel.  richting  naar  Eindh.  oprukken.  In  
Helmond heeft men ‘n kanaalbrug opgeblazen. 
 

Reacties:  Het  ongeduld  van  de  bevolking  neemt  steeds toe. Bij het ontbreken van 
betrouwbare berichten wordt allerlei gefantaseerd: er zijn Eng. gezien in Bergeyk, in 

Valkenswaard, in Aalst (daar zijn zelfs 2 mensen door een voorbijrijdende tankwagen 
in huis doodgeschoten) in Helmond enz. Enkele NSBers [3] zijn weer te zien (vd Donk 
en Beenen)  echter  ongewapend.  Landwacht [4]  schijnt  ook  weer  hier  en  daar  

terug  te  zijn.  Alle  handel  en  verkeer  staat  stil.  De  winkeliers  zitten  zonder  
voorraad  en proberen per bakfiets nog een en ander te halen. Nergens is zout te 

krijgen. 
 
14 Sept. 

’t Is vandaag opmerkelijk stiller. Aan de radio is om 1 uur meegedeeld dat de geall. op 
2 plaatsen de grens hebben overschreden. Van die 2 plaatsen wordt alleen genoemd 

"nabij Maastricht". Verder wordt aan de bevolking nadrukkelijk verzocht de bevrijders 
geen bloemen, vruchten of anderszins toe te reiken als verwelkoming-daar het reeds 
is voorgekomen dat in die "gaven" verraderlijke springstoffen verborgen waren, 

hetgeen door de "vrienden" dan natuurlijk op onschuldigen verhaald werd. In Lieshout 
is de brug opgeblazen. 

 
Reacties:  De  mensen  worden  het  wachten  schrikkelijk moe (Dina heeft het er 
maar eens op gewaagd in Eindh. wat soulaas te gaan zoeken en ze daar tevens met  

melk  en  karnemelk  te  gaan  verrassen.  Louise  is  ook  mee  om  bij  de  grossier  
nog  wat  los  te  krijgen).  Intussen hoor ik dat op de Aalsterweg absoluut geen 

verkeer  wordt  toegelaten  en  dat  zelfs  oversteken  gevaarlijk is. Bij terugkomst 
van Dina wordt dit laatste weer tegengesproken. Ze is zelfs met Stance gewandeld tot 
het ziekenhuis. Broodkaart moet worden ingeleverd en rantsoenbonnen worden 

ongeldig verklaard. 
 

15 Sept. 
De  nacht  is  rustig  geweest.  Ook  de  dag  blijft  rustig.  Heel weinig transport. 

Alleen in de verte wat gerommel nu en dan. Om 5 uur bericht Hilversum dat Maas-
tricht gevallen is. Fijn, de eerste ned. stad. In Duitsland zijn  de  Amerikanen  reeds  
20  km  over  de  grens  en  vechten in de buitenwijken van Aken. In Valkenswaard en 

Leende schijnen veel projectielen neer te komen.  
"In Leende zijn reeds 7 boerderijen afgebrand".  

"Het patronaat in Zeelst + een boerderij van de zusters zijn opgeblazen". 
 
3 De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (afgekort NSB) was  een  

Nederlandse  politieke  partij  die  van  1931  tot  1945  heeft  bestaan. De NSB was op 

nationaalsocialistische leest geschoeid en fungeerde ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog als collaboratiepartij. 

4 Nederlandse  Landwacht,  opgericht  in  november  1943,  was  een paramilitaire 

hulpdienst van de Duitse bezetter, voornamelijk bestaande uit NSB'ers.  
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"In  Helmond  is  aangezegd  dat  de  Steenweg  tot  kanaalbrug  vanaf  

middenstandsbouw [5]  en  Mierloscheweg tot weg naar Stiphout voor 6 uur ontruimd 
moeten zijn". 

"In  Uden  is  het  klooster  der  Paters  van  Steijl  opgeblazen". 
"De S.D is belangrijk versterkt".[6]  

 
De radio schijnt gezegd te hebben dat ernstige dingen op til zijn. Reacties: Sinds een 
paar dagen is de post gesloten, de brievenbus dichtgeplakt. In Eindh. echter wordt de 

post nog dagelijks bezorgd. De winkels worden bestormd en zien  hun  voorraad  
onrustbarend  slinken.  Melk  wordt  onder politiegeleide naar de stad vervoerd. 

 
16 Sept.  
De nacht is rustig geweest. Door den dag veel gerommel in de verte. In den avond 

hevige explosies uit de richting  Best.  Er  schijnen  weer  mensen  tussen  16  en  45 
j. opgepikt te worden om in D. te gaan werken [7]. De bevolking wordt weer onrustig. 

 
Reacties: In Eindh. vreest men door het opblazen van bruggen eerstdaags van de 
dorpen te worden afgesloten. Vandaar een run naar het platteland om aardappelen, 

melk groenten. Vanaf dat het ‘s morgens licht wordt  staan  de  mensen  al  in  file  bij  
de  boeren  te  wachten  om  een  liter  melk  te  krijgen.  Aardappelen  zien we op 

allerlei wijzen vervoeren: fietsen, handkarren, kruiwagens, kinderwagens, 
trekwagens. Er wordt verteld dat er al boerderijen zijn in brand gestoken. 
 

Zondag 17 Sept. 
Omstreeks  half  tien  driemaal  gedreun.  Verondersteld  wordt "Bata"’. [8] Onder de 

hoogmis aangroeiend geronk van vliegtuigen. Op 't eind van de mis wordt het zeer 
angstig. Veel mensen lopen de kerk uit. Er schijnen op korte  afstand  bommen  te  
vallen "Bij  de  verdedigingswerken aan het kanaal" 't Is een hels leven. Omstreeks 12 

u is het ergste voorbij. De stroom is verbroken. Om half een begint het opnieuw niet 
langer dan een kwartier.  Tegen  half  drie  komen  er  weer  hele  drommen  

vliegtuigen  alle  naar  richting  Son.  Daarbij  veel  zweefvliegtuigen. Op 'n gegeven 
ogenblik komen daar parachutisten uit bij bosjes. Er is ook een brandend vliegtuig bij. 
Er wordt gegist dat ze in Boxtel landen. Circa  6  uur  komt  het  bericht  door  vanuit  

Son  dat  10000  par  gedaald  zijn  en  500  zweefvliegtuigen met allerlei materiaal 
ook tankwagens. Op het gemeentehuis  wappert  reeds  de  Am.  vlag.  Enkele  Duitse 

vrachtauto's komen nog voorbij. Ook ‘n paar fietsers en enigen te voet (totdat ze een 
fiets gappen)  die  de  trein  naar  Venlo  willen  nemen.  't  Is  ‘n  spannende  dag  

geweest.  De  radio  deelt  mede  dat  par. geland zijn bij Eindh. Nijmegen en 
Maastricht. 
 

Reacties: ’s Morgens onder de hoogmis was het even angstig. Maar eenmaal buiten 
zijn we weer gauw met het tumult boven ons vertrouwd omdat duidelijk blijkt dat het 

niet op ons gemunt is en omdat er alle reden is te veronderstellen dat nu de dag 
gekomen is. In den namiddag wordt de stemming werkelijk al enigszins feestelijk.  
 

 

 

 

5 Niet duidelijk wat bedoeld is met ‘middenstandsbouw’ .. 

6 SD (Sicherheitsdienst) was de inlichtingendienst van nazi-Duitsland. 

7 Arbeitseinsatz is de gedwongen inzet van Nederlanders om in Duitsland voor de 

oorlogsindustrie te werken. 

8 Bata was de schoenenfabriek en de daarbij liggende woonwijk in Best 
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Algemeen gaat men denken aan vlaggen, oranjeversieringen enz. maar alles toch nog 

’n beetje in ’t  geheim.  Jule  en  ik  gaan  direct  na  8  uur  ook  aan  ’t  werk: Am. 
en Eng. vlaggen maken. Maar we nemen onze maatregelen  voor  het  geval  dat  er  

onverwacht  iemand  binnenkomt. We zetten nl. ’n pan bij ons om alles daarin te doen 
en dan in de aanrecht te zetten. Omstreeks 11 uur worden we ineens wat bang - 

verdachte geluiden en tegelijk gaat ook de lamp uit. Met beklemd gemoed bidden we 
dan bij kaarslicht ons rozenhoedje. Daarna gaat Jule naar boven. Dina en ik besluiten 
in ’n stoel te slapen en ons niet uit te kleden. De nacht is vrij onrustig: schieten en ‘n 

paar maal ook opblazen. 
 

18 Sept. Maandag 
De dag begint heel rustig. Van lieverlede komt er wat meer beweging. Omstreeks half 
drie komen op nieuw ’n  zwerm  vliegtuigen.  Ze  gaan  bombarderen  tussen  Geldrop  

en  Mierlo.  Na  enige  tijd  komt  het  bericht  door: In Eindh. steekt de vlag uit, lopen 
de mensen met Oranje. De Engelsen hebben een bezoek gebracht ah ziekenhuis, ze 

wandelen met de verpleegsters op de Vestdijk, tracteren op choc. en sigaretten enz. 
Weer ’n paar  uur  later  verhalen  van  ooggetuigen:  Om  7  uur  eerste 
pantserwagens in Eindh. De stemming in Eindh. is ongelofelijk enthousiast. In Son 

eveneens. Met gulle hand  delen  de  Eng.  choc  uit  en  sigaretten  plus  nog  veel 
andere dingen. Het vliegen blijft aanhouden. De Pan (Partizanen afd. Nederland) [9] 

begint haar werk. 
 
Reacties: Er moet in alle haast doorgewerkt worden aan  driekleur  en  Oranje.  Voor  

Gust  e.a.  witte  broek  met rood-wit-blauwe strepen, witte blouse met wapen van 
Engeland en Amerika. 

 
19 Sept.  
Dinsdag’s morgens half 7 zet de Pan haar werk voort. Nuenen in rep en roer. Vlaggen 

uit. Iedereen met Oranje en rood-wit-blauw. Hond van Kap. vd Vaart oranje strik om 
den hals. Die van Linders om de staart. Miek Zweegers krijgt 4 haarbandjes mee ook 

voor Cisca en A. en D. van Kessel. Bij Linders nog druk in de werkzaamheden. 
Haasten zich om klaar te komen. Intussen maak ik een mand van wortelschijven [10]. 
In den middag gaan we per fiets naar Son: Berthus, wij drieën, Riet, Gien, Piet en 

Carla. Bij Hooijdonk horen we dat we niet meer over de brug mogen. Velen gaan terug 
o.a. Mien van Wijk. Wij fietsen langs de molen door de beemden en horen al op ’n 

afstand het drukke verkeer op de weg. Eindelijk krijgen we de eerste wagens in het 
gezicht. Het blijkt ’n onafgebroken file Eng. transportwagens.  Druk  -  enorm.  En  

belangstelling,  geweldig.  Ook  veel  Nuenense  mensen  o.a.  Thea  vd  Laar [11].  
Na  ’n  uur of wat rijden we in de richting van Son. Brengen Dina haar fiets met hoge 
rijstand [12] naar de Zusters, zien veel vervoer van doden en gewonden naar 

sanatorium, besluiten eindelijk om terug te gaan in de richting vanwaar we gekomen 
zijn want verder doorgaan mocht niet.  

 
 
 

 
9 Pan was de verzetsgroep die in de bevrijdingsdagen  in  actie wam en hand- en 

spandiensten verrichtte voor de geallieerden.  

10 Het gebruik van een oranjekleur van bijvoorbeeld wortelschijven en goudsbloemen was 

in de oorlog het symbool voor verzet tegen de Duitse bezetting. 

11 Thea van de Laar, geboren op 24 juni 1916 te Nuenen, werd een dag later gedood als 

gevolg van beschietingen tijdens de tankslag in Nuenen. 

12 Onduidelijk welk pand hiermee bedoeld wordt. 
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Intussen gaat  het  gerucht:  ’t  wordt  gevaarlijk,  Duitse  pantserwagens in aantocht. 

We rijden door over Woensel en slaan af  Nieuwe  Dijk [13].  Ons  gezelschap  
intussen  uit  elkaar  geraakt.  Ik  ben  met  Bertus  en  Carla.  Aan  eind  N.  Dijk  

worden we gewaarschuwd niet door te gaan daar pantserw. in Nuenen zijn en in de 
richting Soeterbeek rijden. 

 
Wij  slaan  rechtsaf  en  later  bij  oud  café  Van  Oers  links  langs Woens. molen, 
zwembad enz. Al gauw opnieuw gewaarschuwd en telkens weer. Bij Ant. de  Rooij  

zetten  we  de  fietsen  neer,  maar  Carla  en  ik  halen ‘m even later weer op en 
rijden richting Tongelre. Onderweg  komen  we  Jule  en  Riet  tegen.  Dina  is  

doorgegaan naar huis. Wij besluiten naar Stance te gaan en Carla blijft in Tongelre bij 
Klaassen. We rijden over Poeiers, Tivoli enz. Jule elk ogenblik van de fiets om 
berichten  op  te  vangen.  Ik  ongeduldig.  Op  het  kerkplein  Ger.  Majella [14] zien 

we opeens oranje bollen, ’n menigte. Voor mijn  gevoel  is  het  ’n  dreiging,  Jule  
denkt  aan  vuurwerk  en  gaat  weer  rustig  staan  praten [15].  Er  vallen  al  

bommen op ’n afstand. We weifelen even of we naar Aalst of Poelhekkelaan16 gaan. 
Besluiten tot het laatste. Piet nog optimistisch.  "Kom  je  meefietsen,  we  krijgen  
twee  Eng.  vanavond, die en die". Al gauw boemberdeboem. Schrik en angst. 

Doodsangst. Hoe lang? ’t Leek of heel Eindh. eraan moest. Munitiewagens bij Obam 
[17]. Geweldige ontploffingen. ’t Was een vreselijke nacht. Toch in de nanacht nog  

even  gerust.  ’s  Anderendaags  ’s  morgens  zo  gauw  het licht was, ik in de richting 
Nuenen over Tivoli. Overal vrouwen en kinderen terugkerend uit hun nachtverblijf in 
de bossen, veel getroffen maar nog meer gespaard. We mogen blij zijn. In Tongelre 

ga ik aan bij vd Kerkhof. Daar komen even later Bertus, Wies, Gien, Gust. Geheel 
overstuur door de ellendige nacht. 

 
 
13 Niet  de  Nieuwe  Dijk  bij  Nederwetten  maar  de  vroegere  weg  van Eckart naar 

Woensel. Een klein gedeelte van die weg bestaat nog.  

14 De Gerardus Majellakerk is de Rooms-Katholieke parochiekerk aan het Sint-

Gerardusplein in het Eindhovense stadsdeel Stratum.  

15 De  oranjebollen  bleken  geen  vuurwerk  maar  rode  Duitse  lichtkogels te zijn. 

16 Poelhekkelaan is een zijstraat van de Aalsterweg in het Eindhovense stadsdeel Stratum. 

17 Obam, een garagebedrijf aan de Aalsterweg in Eindhoven 
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Van voorlopig een van hen zijn inmiddels enkele familieleden bekend. Het is luitenant 
J. Cobb die volgens de informatie in het dagboekje destijds in Blackburn (Lancashire) 

zou wonen. Foppe  nam  contact  op  met  Tony  Foster,  een  lokale  historicus uit 
Blackburn met de vraag hem daarbij te helpen. Het geluk was dat de naam Cobb in 

die plaats sporadisch  voorkomt  zodat  het  spoor  snel  naar  de  juiste  familie  
leidde.  Verder  onderzoek  door  Foster  bracht aan het licht dat het met zekerheid 
gaat om Julius Cobb die in 1934 met Mona Haworth trouwde. Zij  kregen  drie  

kinderen  die  al  op  heel  jonge  leeftijd  zijn  overleden.  Julius  en  Mona  hebben  
dus  geen  directe nazaten. Julius overleed in 1963 op 57-jarige leeftijd en Mona 

overleed niet lang daarna in 1969. De zuster van Mona, Catherine, kreeg twee kinde-
ren  uit  haar  huwelijk  met  Harold  Dean:  Malcolm  geboren  in  1934  en  Ian  

Gordon,  geboren  in  1941.  Malcolm Dean, die dus een neef is van Julius Cobb, is  
inmiddels  80  jaar.  Hij  is  door  Foppe  uitgenodigd  om  in  september  naar  
Nuenen  te  komen  om  de  70-jarige  Bevrijdingsdag  van  Nuenen,  Gerwen  en  

Nederwetten  te  vieren.  Malcolm  heeft  toegezegd  dat,  als  zijn  gezondheid  het  
toelaat,  hij  samen  met  zijn vrouw en twee dochters met hun echtgenoten deze 

viering komt bijwonen. 
 

 


