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Verzetsstrijders in de Kempen  

 
Dit is een zoektocht naar dappere mannen en vrouwen in de Kempen, die onder-

duikers en piloten hielpen en verzet pleegden tijdens de oorlog 1940-1945.   

 
Met dank aan Anke Claassen, Els van Houtum-Swalen, Harrie Bardoel, Johan Biemans, 

Harrie Fiers, Ad Tilborgs, Paul Verbruggen, Marcel Vosters en Jan de Waal. Zij hebben 

elk een bijdrage geleverd aan het onderzoek.  

 
Ook bedank ik Katinka Hermans, die het archief van haar vader, Jacques Hermans, 

staflid van de P.A.N. en van de Knokploeg "Sander", beschikbaar stelde.   

 
Ik heb 360 namen gevonden, waarvan velen met een verhaal en een gezicht: 
 

         
Miet Pauw      Dokter Bloem Adriaan v Gestel Fam vd Heijden Jan Naaijkens Karst Smit Fons vd Heijden Bernard Schut 

 

        
"Frits"       Johan Biemans sr. Sjang Martens Bur. Magnée Frans vd Meijden Peer Tilburgs Zuster Teepen Cees Sleegers 

 

        
Josef Verhees  Fam. Claassen Gerrit Soontiëns Peer Daniëls  Anna Tenbült Piet v. Woerkum Toon Groenen Jan Smulders 

 

         
Jan Verhoeven Jacq. Swalen  Gerrit Beex Adriaan Goossens Juf. van Hoof Bert Louwers Wim v Gerwen Pater Jansen 

 

 

 
 

Han Nieman, november 2020 

 
h.nieman@xs4all.nl 

 

 

 
 

 

https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/enb-320-beeldmateriaal/d2abe129d5424e208e1b929af6104dc2d43c93b8
https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/enb-320-beeldmateriaal/d2abe129d5424e208e1b929af6104dc2d43c93b8
mailto:h.nieman@xs4all.nl
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In de Kempen waren de geallieerden tussen 18 en 23 september in Bergeijk, Bladel, 

Casteren, Duizel, Eersel, Hapert, Hoogeloon, Knegsel, Meerveldhoven, Netersel, Oerle, 

Oostelbeers, Steensel, Sterksel, Veldhoven, Vessem, Westelbeers, Wintelre en Zeelst.  
Begin oktober worden Reusel, Hooge en Lage Mierde en Oost-, West- en Middelbeers 

bevrijd.  

Eind oktober wordt de rest van de Kempen bevrijd door Schotten die via Oirschot en 

Spoordonk oprukken.  
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De Kempen is een van de drie districten van de P.A.N (Partizanen Actie Nederland). 
 
https://www.eindhovenfotos.nl/4/pan_start.html 
 

 

 
Afstand Bladel-Netersel is 4.3 km. 

 

 
Districtscommandant van de P.A.N. in de Kempen is Theo Dirks, leider van de 

Knokploeg "Sander" in Strijp, gevlucht uit Eindhoven en ondergedoken bij Bert 

Louwers in Casteren. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.eindhovenfotos.nl/4/pan_start.html
https://www.eindhovenfotos.nl/4/pan_start.html
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Verslag 

 
Er is een verslag van 107 bladzijden opgesteld met de titel "Geschiedenis van het 

ondergrondse werk door de verzetsbeweging P.A.N. (Partizanen Actie Nederland) in de 

Kempen". Ik vond nogal wat namen in het verslag.  
 

 
 

https://www.eindhovenfotos.nl/4/Verslag_district_De_Kempen.pdf 
 

 

 

 

https://www.eindhovenfotos.nl/4/Verslag_district_De_Kempen.pdf
https://www.eindhovenfotos.nl/4/Verslag_district_De_Kempen.pdf


5 

 

Baarle-Nassau 

 
Een kapelaan in Baarle-Nassau geeft door dat er in het dorp wapens liggen. 

Janus Beex uit Hoogeloon en drie man uit Eindhoven Jo (van de Hengel ?), Jan (de 

Visser ?) en Wim Kelder, gaan erop af. De dokter Bloem in Baarle-Nassau verleent 
onderdak. De wapenroof mislukt, de mannen worden aangehouden door SS-ers.   

 

 
Lees hier (1) alles over de bevrijding van Baarle-Nassau. 

 

 

 
 

 
http://www.amaliavansolms.org/media/pdf/van_wirskaante/VW-2009-3.pdf 
 
 
 

(1) http://www.amaliavansolms.org/media/pdf/van_wirskaante/2019-3.pdf 

http://www.amaliavansolms.org/media/pdf/van_wirskaante/2019-3.pdf
http://www.amaliavansolms.org/media/pdf/van_wirskaante/VW-2009-3.pdf
http://www.amaliavansolms.org/media/pdf/van_wirskaante/2019-3.pdf
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Op 10 september 1944 worden drie Baarlese verzetsmensen (1) door de bezettende 

Duitse troepen standrechtelijk gefusilleerd op de schiethei in het Bredase Mastbos. 
Het zijn Miet Pauw (Maria Cornelissen-Verhoeven) en de marechaussees Adrianus van 

Gestel en Gradus Gerritsen. 
 

Op zondag 1 oktober 1944 trekt de 1e Poolse Pantserdivisie ten zuiden van Baarle-

Nassau bij Zondereigen, Nederland binnen. Het duurt echter 28 dagen voordat de 

Duitse troepen helemaal uit het gebied verdreven zijn. Ondertussen wachten de 

bewoners in schuilkelders de gebeurtenissen af. 
Pas eind oktober is het hele grondgebied van Baarle door de Polen van Duitsers 

gezuiverd. In totaal verliezen de Polen in Baarle 109 manschappen.  

 
De 1e Poolse Pantserdivisie (2) wordt geleid door generaal Maczek (3).   

 

Bij de bevrijding van Baarle wordt het centrum hevig onder vuur genomen.  
De beschieting heeft tot gevolg dat in het centrum van Baarle, het gemeentehuis van 

Baarle-Nassau, café den Engel, zaal Nova, de winkel van G. de Mol, de Remigiuskerk, 

het café van de kinderen Van Hoek en de winkel van P. Jacobs in vlammen opgaan. 

Vele tientallen gebouwen worden zwaar beschadigd. 
 

 
 

Het Duitse leger heeft de troepen versterkt. Onder leiding van Hauptmann Mager (4) 
neemt ook het 2e bataljon van het 6e Fallschirmjäger Regiment deel aan de 

gevechten. Middels een sluwe tactiek wisten de Duitse para's tientallen Poolse tanks 

uit te schakelen.  
In de bossen rondom Baarle-Nassau verstoppen de Duitsers hun tanks in zogenaamde 

tankgaten. Deze tankgaten hebben een hellende bodem en zijn aan drie zijden 

omgeven met een aarden wal. Van hieruit kunnen de Duitsers de vijand tamelijk 
ongemerkt beschieten.  

 

De bewoners van Baarle moeten machteloos toezien hoe hun dorp verandert in een 

rokende puinhoop. Met name de verwoesting van de imposante Belgische kerk maakt 
grote indruk. De inwoners van Baarle zoeken hun heil in de schuilkelders.  

Ze brengen daar heel wat tijd in door, want pas op 28 oktober 1944 is Baarle bevrijd. 
 
 
(1)  https://issuu.com/uitgeverij/docs/bevrijdingskrant_ac 
(2)  https://liberationroute.nl/the-netherlands/pois/t/the-28-days-of-baarle 
(3)  https://www.bd.nl/tilburg-e-o/bevrijd-in-baarle-nassau-we-hebben-geluk-gehad-onder-het-puin-
vandaan-te-zijn-gehaald-door-een-duitse-soldaat~aab085f0/ 
(4)  https://www.tracesofwar.com/persons/8955/Mager-Rolf.htm 

https://issuu.com/uitgeverij/docs/bevrijdingskrant_ac
https://liberationroute.nl/the-netherlands/pois/t/the-28-days-of-baarle
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/bevrijd-in-baarle-nassau-we-hebben-geluk-gehad-onder-het-puin-vandaan-te-zijn-gehaald-door-een-duitse-soldaat~aab085f0/
https://www.tracesofwar.com/persons/8955/Mager-Rolf.htm
https://issuu.com/uitgeverij/docs/bevrijdingskrant_ac
https://liberationroute.nl/the-netherlands/pois/t/the-28-days-of-baarle
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/bevrijd-in-baarle-nassau-we-hebben-geluk-gehad-onder-het-puin-vandaan-te-zijn-gehaald-door-een-duitse-soldaat~aab085f0/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/bevrijd-in-baarle-nassau-we-hebben-geluk-gehad-onder-het-puin-vandaan-te-zijn-gehaald-door-een-duitse-soldaat~aab085f0/
https://www.tracesofwar.com/persons/8955/Mager-Rolf.htm
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Miet Cornelissen-Verhoeven (1) 

 
Maria, in de wandel "Miet Pauw" of "Miet" genoemd, wordt geboren op 30 november 

1898 in het Belgische Hoogstraten, waar ze opgroeit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

is ze al actief in het verzet; dan helpt ze vluchtelingen de beruchte "dodendraad"(2) 

langs de Belgisch-Nederlandse grens te passeren.  
 

 
 

Na de Eerste Wereldoorlog huwt ze Hugo "Pauwke" Cornelissen. Ze gaan ze in Baarle-

Hertog wonen. Daar werkt Hugo als postbode, terwijl Miet een textielwinkel opent. Het 

gezin Cornelissen krijgt vijf zonen en drie dochters. 
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet Miet zich tegen de Duitsers. Ze helpt vluchte-

lingen, onderduikers, joden en krijgsgevangenen via haar contacten met smokkelaars, 
aan schuiladressen. Ook in de hulplijn voor neergeschoten geallieerde piloten is zij 

nauw betrokken. 

 
In de vroege ochtend van 9 september 1944 wordt ze na verraad, samen met haar 

man door de Duitsers gearresteerd. Ook de twee in het verzet actieve marechaussees 

Geert Gerritsen en Adriaan van Gestel, die op dat moment bij het gezin Cornelissen 

verblijven, worden opgepakt. Met zijn vieren worden ze naar het gebouw van de 
Koninklijke Militaire Academie in Breda overgebracht en daar hardhandig verhoord. 

Hugo wordt vrijgelaten, maar zijn vrouw en de twee marechaussees brengen de nacht 

in de cel door. De volgende ochtend wordt het drietal naar de Galderse Heide 
("Schiethei") gebracht en om 09:50 uur gefusilleerd. Hun naakte lichamen worden in 

Baarle-Nassau voor de Hollandse kerk gedumpt, waar de dominicanessen zich over 

hen ontfermen. Miet is 45 jaar geworden. 

 
Ofschoon Miet de Belgische nationaliteit heeft, wordt ze wegens de uitzonderlijke 

grenssituatie tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, ook als Noord-Brabants 

oorlogsslachtoffer herdacht. Haar zoon en derde kind, Fons zou later benoemd worden 
tot burgemeester van Baarle-Hertog. 

 
(1)  https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/miet-cornelissen-verhoeven-hoogstraten-1898 
(2) https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Draad 

https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/miet-cornelissen-verhoeven-hoogstraten-1898
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Draad
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/miet-cornelissen-verhoeven-hoogstraten-1898
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Draad
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Dokter Bloem  (1) 

 
 

 

Geert Adams vertelt liefdevol over de door hem beheerde Hollandsche Bosschen:  
 

"Dokter Lamberti, een bekende van me, benaderde mij 33 jaar geleden om beheerder 

op zijn landgoed (2) de Hollandsche Bosschen te worden. Ik werkte in ploegendienst 
op de brouwerij in Breda en had daardoor regelmatig overdag tijd. Sindsdien houd ik 

toezicht en beheer het bos. Tijdens mijn werkzaamheden stuit ik wel op bijzondere 

dingen. Zo ontdekte ik een jaar of tien geleden een cirkel met witte en zwarte ronde 

kiezelstenen. Inmiddels weet ik dat deze stenen er al sinds de Tweede Wereldoorlog 
liggen. Toenmalig eigenaar dokter Bloem hielp onderduikers en Engelse piloten (4).  

Zij verbleven op het landgoed. De stenen werden in kampvuren verwarmd en hielden 

de onderduikers warm. Bloems schoonzoon en latere eigenaar van het landgoed 
dokter Lamberti zat ook ondergedoken in de Hollandsche Bosschen. Artsen moesten 

voor de Duitsers werken. Lamberti wilde dit niet en dook onder. Op het landgoed 

waren verschillende schuilplaatsen. Een kelder is er nog steeds. 

Andere schuilplaatsen zijn verdwenen zoals een schuilplaats van 'musterd' (takken- 
bossen). De bundels takken werden dakpansgewijs boven een sloot gelegd. Dat dit als 

schuilplaats goed werkte, blijkt uit het verhaal dat Duitse soldaten er op hun gemak 

en zonder argwaan sigaretten bij stonden te roken terwijl de onderduikers eronder 
zaten." 

 

 
Op 28 mei 1944 om 2:10 uur daalt de gewonde Alan Mantle (3) aan zijn parachute 

neer in de Chaamse bossen bij Gilze Rijen (Princenbosch) en begeeft zich in zuidelijke 

richting. Uiteindelijk komt hij aan bij de boerderij van Bart Verhees in de buurt van 

Baarle-Nassau. Daar staat hem een uitstekend onderdak te wachten. Mede dankzij 
een goede medische verzorging door dokter Bloem, herstelt hij na enige tijd. 

 

 
(1) https://www.amaliavansolms.org/media/beeldbank/beeldmateriaal/index.html?diw-

id=brabantcloud_enb-320-beeldmateriaal_enb-320.beeldmateriaal-647331e9-c986-a9f6-5b2f-
8d365567e507-90dc26ac-59fb-c7fe-7fbd-925c09877f04 

(2) https://www.bndestem.nl/breda/verleden-van-de-hollandsche-bosschen~aafb826f/ 
(3) https://www.heemkringmolenheide.nl/wp-

content/uploads/old.site/Tentoonstelling/publicatie%20juni%202010%20vliegveld.pdf 
(4) Met "piloten" worden vliegtuigbemanningen bedoeld. 
 

 

 

https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/enb-320-beeldmateriaal/d2abe129d5424e208e1b929af6104dc2d43c93b8
https://www.amaliavansolms.org/media/beeldbank/beeldmateriaal/index.html?diw-id=brabantcloud_enb-320-beeldmateriaal_enb-320.beeldmateriaal-647331e9-c986-a9f6-5b2f-8d365567e507-90dc26ac-59fb-c7fe-7fbd-925c09877f04
https://www.bndestem.nl/breda/verleden-van-de-hollandsche-bosschen~aafb826f/
https://www.heemkringmolenheide.nl/wp-content/uploads/old.site/Tentoonstelling/publicatie%20juni%202010%20vliegveld.pdf
https://www.amaliavansolms.org/media/beeldbank/beeldmateriaal/index.html?diw-id=brabantcloud_enb-320-beeldmateriaal_enb-320.beeldmateriaal-647331e9-c986-a9f6-5b2f-8d365567e507-90dc26ac-59fb-c7fe-7fbd-925c09877f04
https://www.amaliavansolms.org/media/beeldbank/beeldmateriaal/index.html?diw-id=brabantcloud_enb-320-beeldmateriaal_enb-320.beeldmateriaal-647331e9-c986-a9f6-5b2f-8d365567e507-90dc26ac-59fb-c7fe-7fbd-925c09877f04
https://www.amaliavansolms.org/media/beeldbank/beeldmateriaal/index.html?diw-id=brabantcloud_enb-320-beeldmateriaal_enb-320.beeldmateriaal-647331e9-c986-a9f6-5b2f-8d365567e507-90dc26ac-59fb-c7fe-7fbd-925c09877f04
https://www.bndestem.nl/breda/verleden-van-de-hollandsche-bosschen~aafb826f/
https://www.heemkringmolenheide.nl/wp-content/uploads/old.site/Tentoonstelling/publicatie%20juni%202010%20vliegveld.pdf
https://www.heemkringmolenheide.nl/wp-content/uploads/old.site/Tentoonstelling/publicatie%20juni%202010%20vliegveld.pdf
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Van Paul Verbruggen:  
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Er is een reünie bij dokter Bloem van oud-pilotenhelpers. Marechaussee Karsten Smit 

noemt de hem bekende namen in een brief:   

 

Letter dated 26 September 1945 from K.G. Smit, Paul Krugerlaan 23, The Hague to Captain 

Matthijs, Hotel Century, Antwerp.   From Karst’s file at the Dutch Ministry of Defense 

 

“Dear Sir, 

As discussed on 10 September 1945 at Baarle Nassau and for the purpose of holding a reunion in 

Baarle Nassau, I am listing below the names of individuals from the area of Baarle Nassau whom I 

know to have helped allied pilots. 

 
1. Individuals from Baarle Nassau: 

▪ Dr. Bloem, medical doctor in Baarle Nassau 
▪ Sergeant Major Selten, Marechaussee barracks, Baarle Nassau (border) 
▪ H. Niessen, Marechaussee barracks Baarle Nassau (village) 
▪ O. Lippens, ditto 
▪ van Diepstraten, Molenstraat, Baarle Nassau 
▪ Senior Sergeant Major de Gier, current address St. Bernardstraat in Oudenbosch. 
▪ G. Gulickx, Klokkestraat A. 287, Baarle Nassau 
▪ Andre van Kuijk, City Hall, Baarle Nassau. 

2. Individuals from Goirle 
▪ Sergeant Major van Broekhoven, Marechaussee barracks in Goirle 
▪ W. Buteijn, Tax Collector at Goirle (border) 
▪ Harry Smits, Dorpstraat 1, Goirle 
▪ D. Jonkers, 12504 Sgt. 40 F.S. Section, B.A.O.R. 
▪ H. Meeuwissen, Marechaussee barracks, Goirle 

3. Individuals from Hilvarenbeek: 
▪ Jan and Harry Putters, Gelderstraat  A. 4, Hilvarenbeek 
▪ Theo Soontjes, City Hall, Hilvarenbeek 
▪ Hans Naaykens, Koestraat in Hilvarenbeek 
▪ Eugene v.d. Heijden, Diessenscheweg in Hilvarenbeek 
▪ Petrus van Geel, dealer in straw in Hilvarenbeek 

4. Individuals from Esbeek: 
▪ Sergeant Major Backx, Marechaussee barracks, Esbeek 

5. Individuals from Riel: 
▪ A. v.d. Hout, Tilburgscheweg B. 141 A, Riel 
▪ L. Verkaik, current address: Bureau B.B.O. (Netherlands Forces, Special Service), Koningslaan 1, 

Utrecht. 
Below follow names of persons from Belgium whom I know to have helped pilots. 

1. Individuals from Weelde: 
▪ Maria Segers-Ooms, Groote Baan D.56, Weelde 
▪ Luis Hermans, Hegge in Weelde 
▪ Jeanne Willems, Overheide 30, Weelde 

2. Individuals from Poppel: 
▪ Yvonne de Jong-v.d. Abeelen, Café in Poppel 
▪ Henri Raymakers, Groote Baan in Poppel 

I enclose a listing from the Society of Ex Underground Workers in Breda and I agree with the persons 
mentioned therein. Finally, I can tell you that Dr. Bloem in Baarle Nassau has offered his house as a 
location of a possible reunion. I will deliver to you or send to you the promised particulars concerning the 
help given to pilots. 
Yours very truly, etc., etc. 

Karst Smit 
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Uit het Gedenkboek (1) van de P.A.N.: 

 
Wapens in Baarle-Nassau 

 
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 toentertijd 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"? 
 
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. 
 

(1) https://www.eindhovenfotos.nl/4/Gedenkboek_PAN_pdf_Origineel.pdf 

https://www.eindhovenfotos.nl/4/Gedenkboek_PAN_pdf_Origineel.pdf
https://www.eindhovenfotos.nl/4/Gedenkboek_PAN_pdf_Origineel.pdf


20 

 

Baarle-Nassau 

 Backx Marechaussee Esbeek 

 Beek, fam. van   Baarle 

 

Bloem, dokter  Baarle-Nassau  

 Broekhoven, van Marechaussee Goirle 

 Buteijn, W. Douane Goirle 

 Cornelissen, Frans  Baarle-Hertog 

 Cornelissen, Jules  Baarle-Hertog  

 

Cornelissen-Verhoeven, 
Marie J. Miet en haar 
man Hugo. 

 
Lees de samenwerking 
met Miel Heykants. 

Oosteinde 206 Baarle-Hertog  

 Diepstraten, van  Molenstraat Baarle-Nassau  

 Geel, Petrus van  Stro leverancier Hilvarenbeek 

 

Geeraerts, Cornelia Café/rest. Het wapen van 
Nassau, naast de barakken 
van de Marechaussee. 

 
 

Baarle-Nassau 

 

Gerritsen,Gradus 
Antonius, Geert 
19-7-1917  
Arnhem 

Singel A13 
 
Marechaussee 

Baarle-Nassau 

 

Gestel, Adrianus 
Theodorus Yoannes 
van, Adriaan  
 

18-1-1916 Woensel 

Singel A13 
 
Marechaussee 

Baarle-Nassau 

https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/enb-320-beeldmateriaal/d2abe129d5424e208e1b929af6104dc2d43c93b8
https://www.amaliavansolms.org/media/beeldbank/beeldmateriaal/index.html?diw-id=brabantcloud_enb-320-beeldmateriaal_enb-320.beeldmateriaal-647331e9-c986-a9f6-5b2f-8d365567e507-90dc26ac-59fb-c7fe-7fbd-925c09877f04
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/miet-cornelissen-verhoeven-hoogstraten-1898
https://heemkunde-archief.nl/_docs/De%20drie%20Goddelijke%20Deugden/Jaargang%202003/juni%202003.pdf
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Gier, Christiaan de, 
Chris  

St. Bernardstraat 26 
Commandant Marechausse 

Baarle-Nassau 

 Gulickx, Gerard Klokkestraat A287 Baarle-Nassau  

 

Heijden, Eugène van 
der  

Diessenseweg 105 
 

Vader Jos en broers 
Gustaaf en Marcel zijn 
omgekomen. 

Hilvarenbeek 

 

Heijden, Jos van der Directeur sigarenfabriek 
Hertog Hendrik 

Hilvarenbeek 

 

Heijden, Gustaaf van 

der, Staf 

 Hilvarenbeek 

 

Heijden, Marcel van der   Hilvarenbeek 

 Hermans, Luis Hegge Weelde 

 Hout, A. van de Tilburgseweg B141A Riel 

 Jong – v.d. Abelen, 
Yvonne de  

Caféhoudster Poppel 

 Jonkers, D.   Goirle 

 Kerf, de  Kapelaan Baarle-Nassau 

 

Kuijk, Andre van  Vervalst distributiebonnen Distributiekantoor 
Baarle-Nassau  

https://www.politieacademie.nl/thema/Politiegeschiedenis/biografieen/Paginas/Chris-de-Gier-1898---1975.aspx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eugene_van_der_Heijden
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jos-van-der-heijden-goirle-1887
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/staf-van-der-heijden-hilvarenbeek-1923
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/marcel-van-der-heijden-hoogstraten-1915
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 Lamberti  Dokter  

 Lippens, O Marechaussee  Baarle-Nassau  

 Martens, Cornelis Chaamseweg A90 Baarle-Nassau 

 Meeuwissen, H.  Marechausse Goirle 

 Naaijkens, Hans  Hilvarenbeek 

 

Naaijkens, Jan  Koestraat 
Drukker, valse ID ‘s 

Hilvarenbeek 

 Niessen, Henk Marechaussee Baarle-Nassau  

 Putters, Jan en Harry Gelderstraat A4 Hilvarenbeek 

 Raijmakers, Henri Groote Baan Poppel 

 Schmidt, Willem, Wim  Baarle-Nassau 

 Schoof, van der fam.  Baarle-Nassau 

 Segers-Ooms, Marie Caféhoudster 
Groote Baan D56 
Kleren wisselen, 
maaltijden, stoomtram 
naar Turnhout 

Weelde 

 Selten Marechaussee Baarle-Nassau 

 

Smit, Karst 
 
"Gerardus Antonius 

Gevers"   

Marechausee  
 
Zet pilotenlijn op met 

Eugène van der Heijden. 

Baarle-Nassau 

 Smits, Harry Dorpstraat 1 Goirle 

 Soontjes, Theo  Hilvarenbeek 

 Verhees, Bart Boerderij  Baarle-Nasau 

 Verheijden, Cees Restauranthouder, levert 
voedsel 

Baarle-Nassau 

 

Verhoeven, Johan 
("Caspar") 

 Baarle-Nassau 

 Verkaik, L.  Riel 

 Willers, Jeanne Overheide 30 Weelde 

 Zuiker, Piet  Baarle-Nassau 

 

 

 

 
 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Naaijkens
https://oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl/?p=424
https://www.tracesofwar.nl/persons/49075/Smit-Karst-Gerrit.htm
https://wwii-netherlands-escape-lines.com/airmen-helped/karst-smit-reports-by-and-about-him/interview-with-karst-smit-by-baarle-nassau-radio-1994/
http://www.tweede-wereldoorlog.org/johanverhoeven.html
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https://issuu.com/uitgeverij/docs/bevrijdingskrant_ac 

 
 
 

 
 
https://liberationroute.nl/the-netherlands/pois/t/the-28-days-of-baarle 

 

 
 

 
 
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/bevrijd-in-baarle-nassau-we-hebben-geluk-gehad-onder-het-puin-
vandaan-te-zijn-gehaald-door-een-duitse-soldaat~aab085f0/ 

 
 

 
 
https://www.bndestem.nl/breda/loopgraven-in-baarle-nassau-brengen-oorlogsgeschiedenis-weer-tot-
leven~a1f2be14/ 
 

 

 
 

 
 
https://oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl/?p=424 
 

 
 

 

https://issuu.com/uitgeverij/docs/bevrijdingskrant_ac
https://liberationroute.nl/the-netherlands/pois/t/the-28-days-of-baarle
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/bevrijd-in-baarle-nassau-we-hebben-geluk-gehad-onder-het-puin-vandaan-te-zijn-gehaald-door-een-duitse-soldaat~aab085f0/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/bevrijd-in-baarle-nassau-we-hebben-geluk-gehad-onder-het-puin-vandaan-te-zijn-gehaald-door-een-duitse-soldaat~aab085f0/
https://www.bndestem.nl/breda/loopgraven-in-baarle-nassau-brengen-oorlogsgeschiedenis-weer-tot-leven~a1f2be14/
https://www.bndestem.nl/breda/loopgraven-in-baarle-nassau-brengen-oorlogsgeschiedenis-weer-tot-leven~a1f2be14/
https://oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl/?p=424
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Bergeijk 

 
Een van de oprichters en leiders van de P.A.N. is Ad Hoynck van Papendrecht (1920) 

uit Bergeijk, met de schuilnamen "Frits" en "Stork".  

 
Een artikel in de Trompetter van 3 april 1998 dat Harrie Fiers mij toestuurde:  

 

 
 
 

Waalre 

 
De heer die de deur voor me opent steekt me meteen een welgemeende hand toe. "U 

moet van de Trompetter wezen" zegt zijn beschaafde en vriendelijke stem. Hij helpt 

me uit mijn winterjas en wijst de deur naar de woonkamer. Daar maak ik kennis met 

zijn echtgenote, niet van adel, maar met stijl, die me koffie, thee "of iets anders" 
aanbiedt. Wordt men zo ontvangen door een edelman? Geen landhuis met stallen te 

midden van uitgestrekte bossen, geen oprijlaan met aan het einde een norse portier, 

geen zwarte butler voor de koffie? Hoe leeft, anno 1998, een persoon van adel in ons 
eigen Brabant? En in dit geval: wie is A.P. Hoynck van Papendrecht?   

 

Net als de ontvangst is het begin van het gesprek bijzonder ontwapenend. Terwijl 

mevrouw bezig is met de thee, toont de heer Hoynck van Papendrecht me enkele 
foto’s van een vakantie in Frankrijk.  

De familie is al jaren francofiel en brengt daar dus ook alle vakanties door. De heer 

Hoynck van Papendrecht is ereburger van een dorpje ten zuiden van La Rochelle aan 
de westkust van Frankrijk, het land van de oude adel, van la noblesse.   

 

"Wij zijn daar veel geweest, uiteraard met onze Toussaint, onze Thibault, onze 
Roswitha, onze Chalmer en onze Adielle. Ja, vijf kinderen hebben we, maar die wonen 

al lang op zichzelf en hebben hun eigen gezinnen". De namen van de nakomelingen 

klinken bepaald niet Brabants in de oren, maar het steeds terugkerende woordje 

"onze" des te meer. Niet zo vreemd, die Brabantse tongval, want beiden zijn in 
Brabant, meneer in Bergeijk en mevrouw in Vessem, opgegroeid en hebben er ook 

altijd gewoond. Maar laten we eens op zoek gaan naar het adellijk geslacht Hoynck 

van Papendrecht.   
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Komaf 

 
Op de vraag hoe oud de familie is zegt hij: "We hebben hier een boekwerkje met een 

bron die teruggaat tot in de elfde eeuw. In 1058 kreeg een lid van het geslacht Oem 

(daar was onze familie mee verbonden) in Dordrecht de riddertitel wegens zijn 
dapperheid in de oorlog tegen de Luikenaars. In 1562 werd ene Bernardus Hoynck, 

eigenaar van een prebende - een inkomen behorende bij een kerkelijk ambt – van de 

St. Servatorkerk in Utrecht, in Marseille vermoord.  

Dat begon dus al goed. Maar deze man had nog niets met het gebied Papendrecht in 
Zuid-Holland te maken. Een andere voorvader, Otto Hoynck, kreeg in het jaar 1606 

een verwijsbrief van de ridderschap, de edelen en de steden van Holland en West-

Friesland. Daarmee trad hij in dienst van de bestuurders, de Staten van Holland 
misschien, en kreeg daarvoor een leengoed onder Vlaardingen. Daar zou het begin 

van onze adellijke komaf kunnen liggen.  

Pas in 1668 werd jonkheer Otto Hoynck, misschien een zoon van de vorige, verlijd 
(aangesteld) als vrijheer van Papendrecht en Mathena. Bij dit landgoed is dan in de 

loop van de tijd nog het gebied Chalmers gekomen, want onze volledige naam was 

Chalmers Hoynck van Papendrecht de Mathena. De laatste naam hoort bij de 

landgoederen in de buurt van Dordrecht, maar die beide laatste namen zijn er later 
"afgevallen". Vandaar dat we een van onze jongens genoemd hebben naar het 

landgoed Chalmers". 

 
Is er een familiewapen? 

 

"Jazeker. Hier op dit houtsnijwerkje is te zien dat het wapen gemaakt is bij het 

samengaan van de families Oem en Hoynck. Maar vraag me niet wanneer dat gebeurd 
is. De kenmerken van beide familiewapens zijn samengevoegd en er is tegen een rode 

en groene achtergrond een gouden leeuw te zien. Er is een spreuk bij gezet, in het 

Latijn uiteraard: Vivo leo cespite tutus. Bij ons in de familie is dat altijd vertaald met 
Ik, de leeuw, leef veilig achter groene zoden en met die zoden worden dan de dijken 

aan zee en de rivieren bedoeld. Maar of die vertaling helemaal juist is, zou ik niet 

weten. Wij hebben hier in huis ook nog een portret van een voorvader, ene Cornelis 
Paulus, uit 1810, ritmeester bij de Garde du Corps van koning Lodewijk Napoleon. 

Mijn broer heeft het originele schilderij. En dan zijn er natuurlijk nog de wapens. Hier 

aan de muur hangen enkele duplicaten – in dit geval van vuurwapens uit de 

negentiende eeuw – die horen bij de erfenis van onze familie". 
 

Dokter   

 
Hoe kwam uw familie in Brabant terecht? 

 

"Mijn opa werd opgevoed aan het hof van koning Willem de Derde, op paleis het Loo 
dus, in Apeldoorn. Later kwam hij naar Den Bosch en werd daar kapitein van de 

infanterie en adjudant van de toenmalige Commissaris van de Koningin. Ook was hij 

administrateur van de Maatschappij van Brandverzekering van het Koninkrijk der 

Nederlanden. Zijn kantoor was in een gebouw net achter de Sint-Jan. De naam staat 
nog in de tegels boven de ingang. Daarnaast had hij de erefunctie van commandant 

van de stedelijke schutterij. In de Eerste Wereldoorlog was hij commandant van de 

vesting Jutphaas, net onder Utrecht. 
Mijn vader studeerde medicijnen, is arts geworden, en heeft zich later, in 1917, in 

Bergeijk gevestigd. Hij promoveerde op een studie naar de vroege kindersterfte in 

Noord-Brabant. Hij ijverde als een van de eersten voor de komst van vroedvrouwen     
in de Kempische dorpen. Hij is tot 1947 huisarts geweest, inclusief gemeente-arts "om 

behoeftigen te behandelen en lijkschouwingen te verrichten". 
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Ik heb hier nog een kaart die hij op weg naar zijn sollicitatie aan mijn moeder schreef.  

Hij was niet zeker van zijn zaak, want er staat: " Vertrokken in Dommelen om 03:00 
uur, aangekomen om 7:00 uur. Ik hoop dat er ondertussen nog geen andere is 

aangenomen". 

 
Hertrouwd  

 

"Ik ben in 1920 als tweede kind geboren. Mijn moeder stierf bij de geboorte van haar 

vijfde kind, toen ik drie jaar was. Na een jaar hertrouwde mijn vader met een 
onderwijzeres uit het dorp , maar die stierf twee maanden na het huwelijk aan een 

longontsteking. Met de derde vrouw had mijn vader nog twee kinderen.  

Binnen mijn familie is niet bewust gezocht naar huwelijken en relaties met adellijke 
partners. Mijn moeder, uit Den Bosch, heette Van der Bruggen. Zij was van een 

aanzienlijke familie, maar zeker niet van adel. Wel reden zij als een van de eersten in 

een auto. Mijn vader heeft zich ook nooit laten voorstaan op zijn goede naam of 
adellijke afkomst. Hij was eerder een bescheiden man, die maar weinig sprak. Maar 

als notabele van het dorp kon hij er natuurlijk niet onderuit mee te draaien in het 

maatschappelijk leven. Hij vond dat hij dat aan zijn stand verplicht was en die 

mentaliteit heeft hij ook aan zijn kinderen overgedragen.  
Zo werd hij voorzitter van de harmonie Echo der Kempen, voorzitter van de 

Woningbouwvereniging, lid van het College van Medisch Tuchtrecht, ereburger van 

Bergeijk en ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik herinner me dat hij een 
begenadigd spreker was. Na zijn artsenpraktijk in 1947 werd hij controlerend 

geneesheer bij het GAK voor de Belgische werknemers van Philips". 

 

Groeide u op als een speciaal kind, daar in het landelijke Bergeijk? 
 

"Nee, dat idee heb ik niet. Wij woonden recht tegenover het gemeentehuis, 

tenminste, dat werd er later gebouwd. De burgemeester en de secretaris kwamen 
wonen in wat onze tuin was. Wel ben ik al op mijn tiende jaar naar de kostschool 

gegaan, in Rolduc (Zuid Limburg), samen met mijn broer. Dat was bij ons heel 

gebruikelijk. De vier jongsten gingen in Eindhoven naar de middelbare school. 
Maar desondanks kende iedereen me: het zoontje van den dokter. Wij zaten met ons 

gezin ook altijd in de voorste bank in de kerk. Maar ik kende de mensen in de dorpen 

ook wel, want ik ging met mijn vader mee om visites te rijden en op de bosweggetjes 

de auto uit te proberen. Daarvoor was gelegenheid genoeg, want vader had als 
huisarts een enorm gebied te bestrijken, van Luyksgestel tot en met Borkel en 

Schaft". 

 
Uw verdere opleiding? 

 

"Eerst ben ik op verzoek van mijn vader medicijnen gaan studeren, maar al een jaar 
later verhuisde ik naar de Technische Universiteit in Delft. Toen in 1943 de 

universiteiten moesten sluiten op bevel van de bezetter, ging ik terug naar Bergeijk. 

Als snel kwam ik in het verzet terecht. Ik heb hier in de omgeving de verzets- 

organisatie P.A.N. (Partizanen Actie Nederland) opgebouwd. Als student moest ik 
natuurlijk onderduiken en een half jaar heb ik hier in Luyksgestel in een ondergrondse 

houten keet gezeten.  

 
Toen de oorlog maar bleef duren, de winter kwam, mijn zussen zodoende minder 

gemakkelijk eten konden brengen en de hazen en konijnen niet meer te stropen 

waren, ben ik naar Valkenswaard gegaan. Ik kreeg daar contacten met de L.O. 
(Landelijke Onderduikersorganisatie) en bouwde de groep uit tot tachtig tot honderd 

man. Die mensen van het toenmalig verzet komen nog steeds bij elkaar. Ik zit in het 
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hoofdbestuur van de NFR, de Nationale Federatieve Raad van het voormalig verzet 

Nederland.  
 

Wat gebeurde er na de oorlog? 

 
"Ik werd in het najaar van 1944 bij prins Bernard geroepen en moest de Eerste 

Compagnie Stoottroepen formeren, om de flanken van de Corridor te beschermen. 

Maar anders dan mijn voorvaderen had ik geen militaire achtergrond. Later ben ik als 

oorlogsvrijwilliger naar Engeland gegaan voor een opleiding als gevechtspiloot bij de 
RAF. Voordat ik mijn "wings" gehaald had was de oorlog voorbij en eenmaal terug in 

Nederland bleken er geen militaire vliegtuigen meer te zijn. 

 
Toen ben ik bij de DAF terechtgekomen. Een groot deel van mijn verdere leven, 27 

jaar, heb ik daar gewerkt. Ik deed onder meer de octrooiafdeling. Bij de splitsing 

tussen Volvo en de firma Van Doorne in 1975 heb ik gekozen voor Volvo en daar ben 
ik nog zeven jaar gebleven. Toen ik in de vut ging heb ik een technisch adviesbureau 

opgericht". 

 

 
 

Edelman 

 
Een edelman kwam naar Waalre? 

 

"Nou, edelman. Wij draaiden in het heel gewone leven mee hoor. Kort na ons huwelijk 
kochten we hier een groot stuk grond, bouwden een huis en begonnen een gezinnetje. 

Mijn vrouw, dochter van de burgemeester van Vessem, had het best druk met de 

opvoeding van onze kinderen. Ikzelf was vaak in het buitenland voor mijn werk.  

 
Aan alle kanten was de wederopbouw bezig. Wij hadden niet eens de tijd om ons 

speciaal te voelen. Er woonden hier in de buurt wel veel mensen van Philips. Zij 

kwamen van buiten Brabant en hun mentaliteit was toch wel anders dan de onze. Ze 
hadden allerlei clubs, maar daar deden wij niet aan mee. Nee, onze familie is wel van 

adel, maar dan zonder titel en laten we dat maar zo houden.  
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Ik vind dat je je niet moet laten voorstaan op je adellijke komaf, maar wij als edelen 
hebben toch wel een beetje een speciale plaats. Van adel zijn en daarnaar proberen te 

leven geeft iets meer cachet, of gewoon iets meer kleur. Je ziet mensen van onze 

stand, van de adel dus, vaak terug bij allerlei maatschappelijke organisaties. Ik vind 
dat positief. Zo ben ik zelf voorzitter van het Comité Gedecoreerden van de gemeente 

Waalre.  

 

Op 31 januari was er zoals ieder jaar een bijeenkomst voor deze mensen op het 
gemeentehuis. Ze ontmoeten elkaar en er wordt elke keer een spreker uitgenodigd, 

die iets komt vertellen over de democratie, het koningshuis of dergelijke zaken.  

Niet persé nodig maar het geeft wat fleur, niet dan?" 
 

De adel moet blijven? 

 
"Jazeker. Je moet de traditie niet zomaar overboord zetten, want later heb je daar 

altijd spijt van. Zo ook met het koningschap. Het is niet goed dat hier in Nederland 

alles wat boven het maaiveld uitsteekt, wordt afgemaaid. Het gewone leven kan best 

wat kleur gebruiken en ik denk dat dames en heren van adel daar mede voor kunnen 
zorgen".  

 

 
 

Harrie Fiers zei mij dat hij voor de Trompetter een serie artikelen over de Brabantse 

adel had willen maken. Helaas is het bij dit ene artikel over Ad Hoynck van 
Papendrecht, gebleven.  
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Het boek (1) "Bergeijk in oorlogstijd. 1939-1945 van Johan Biemans (2),  
ISBN 9789071567117.    

 

Johan Biemans ging met zijn bandrecorder op bezoek bij dorpsgenoten. Later werkte 
hij de gesprekken uit in het boek. In 440 bladzijden heeft hij de situatie tijdens de 

oorlog in Bergeijk heel boeiend beschreven.  

 

De P.A.N speelde in Bergeijk geen rol van betekenis. Het ophalen van NSB-ers na de 
bevrijding en kaalknippen van meisjes, gebeurde door enkele P.A.N-leden die zich 

wilden laten gelden. Daar werd lang niet door iedereen aan deelgenomen.  

 
Marechaussee Zuydam en de politie, Valk en Matje Meijers, zochten een ordonnans.  

Dat werd Adri van Veldhoven, die een blauwe overall kreeg en een oranje armband. 

Hij moest berichten naar het Militair Gezag in Eindhoven brengen op zijn motor.  
Later zei Adri: "Ik was blij dat ik er van af was."  

 

 
(2) http://www.frontlinie.nl/Kempenaer.pdf 
(3) http://www.hskdeachtzaligheden.nl/boek/bergeijk-in-oorlogstijd-1939-1945/ 

 

 

http://www.frontlinie.nl/Kempenaer.pdf
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/boek/bergeijk-in-oorlogstijd-1939-1945/
http://www.frontlinie.nl/Kempenaer.pdf
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/boek/bergeijk-in-oorlogstijd-1939-1945/
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Hallo Han, 

In mijn boek heb ik een hoofdstuk gewijd aan de PAN. De belangrijkste persoon bij de PAN was de 

Bergeijkenaar Ad Hoynck van Papendrecht. Maar dat zullen jullie al wel weten. Hij kreeg hoge 

onderscheidingen voor zijn illegaal werk. Morgen ga ik jullie link bekijken. Want natuurlijk ben ik 

erg geïnteresseerd in jullie onderzoek. 

Met vriendelijke groet, 

Johan Biemans 

 
In het boek van Biemans staat een artikel over Ad Hoynck van Papendrecht ("Frits"), 

oprichter en een van de leiders van de P.A.N. Wat niet in het artikel van Harrie Fliers 

staat, is:   

 

 
 

De P.A.N (Partizanen Actie Nederland) ontstond begin 1944 uit een fusie van een 

aantal illegale groepen. Die knokploegen vormden de gewapende tak van de 

organisaties die hulp boden aan onderduikers.  

Kort voor de bevrijding ging de P.A.N de geallieerden steeds meer helpen. Openlijk 

werd de strijd aangebonden met de Duitsers in de buitenwijken van Eindhoven en op 

het vliegveld.  

Niet iedereen die in de oorlog achter de schermen belangrijk werk verrichtte zocht 

daarmee een plekje in de schijnwerpers van de belangstelling. Zo iemand was Ad 

(Adriaan Paulus) Hoynck van Papendrecht, geboren in Bergeijk op 24 april 1920.  

Ad Hoynck, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, overleed te Aalst-Waalre op 20 

september 2001. Hij was drager van het Verzetsherdenkingskruis, het Mobilisatie-

Oorlogskruis, de eremedaille van de gemeente Eindhoven en Citoyen d'Honneur de 
Saujon, Frankrijk. 
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Ad of zijn vader schrijft een briefje naar Piet Vriens, onderwijzer in een school aan de Tongelresestraat in 
Eindhoven en degene die het Gedenkboek van de P.A.N. getypt heeft.  
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Henk Termeer schrijft over Ad en de P.A.N. in "Het geweten der natie", pagina 52:  

 
https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/30126/mmubn000001_183451430.pdf?sequence=3 
 
(Termeer schrijft de naam van Ad Hoynck van Papendrecht verkeert, namelijk: Hoyng van Papendrecht) 

 

"In maart 1944 werd daar de zogenaamde Partisanen Actie Nederland (P.A.N) 
opgericht, een nieuwe organisatie die zich het uitvoeren van sabotage ten doel stelde. 

In de PAN gingen twee al langer beslaande illegale kernen uit Eindhoven en omgeving 

samen: beide waren uit de L.O. afkomstig (46). De ene was in het najaar van 1943 

opgericht door de Bergeijkse student A. Hoyng van Papendrecht ('Frits') en omvatte 
op den duur groepen in een twaalftal gemeenten ten zuiden van Eindhoven. De 

andere was de knokploeg Sander onder leiding van Th. C. Dirks ('Sander') en kwam 

voort uit de wijk Strijp van de L.O.; zij opereerde vooral in de dorpen ten westen van 
de stad. Beide knokploegen stonden los van de LKP en dat bleef zo tijdens hun 

samenwerking op sabotagegebied in de P.AN. Ondertussen zette de KP-Sander haar 

werk voor de L.O. voort; de overval op het distributiekantoor te Bladel op 16 juni 

1944 vormde een van haar meest succesvolle acties.  
Pas in juli vond een eerste contact plaats met de leidende LKP-er Van Bijnen(49). 

 

Die ontmoeting in Knegsel leidde ertoe dat de zelfstandig blijvende P.A.N ermee 
akkoord ging in Eindhoven en omgeving sabotage te bedrijven in hel kader van de 

LKP-sabotageorganisatie. De gelederen van de P.A.N namen daarna snel in omvang 

toe. In mei had men 300 en in augustus al 600 meest jongere krachten ter 
beschikking voor sabotage-acties (50). Ook in september was er nog sprake van 

ledenwerving (51).  

De RVV-groep in Eindhoven onder leiding van Hoekstra was in januari 1944 opgericht 

en klein gebleven. De leden waren onder andere actief door deelname en assistentie 
aan de incidentele sabotage-acties, die de PAN in de zomer van 1944 ondernam (52). 

Ook na de problemen met de RVV-top werkte de Eindhovense RVV-groep nauw met 

anderen samen bij de grootscheepse sabotage-acties rond Dolle Dinsdag en kort voor 
de bevrijding ; het contact met de RVV-top was inmiddels verbroken (53).  

Borghouts, die als GSC-III vanaf 3 september vanuit Eindhoven het LKP-sabotagewerk 

in het hele Zuiden coördineerde, was over de medewerking van Hoekstra en de zijnen 
zeer te spreken (54)". 

 
(46) Margry, De bevrijding van Eindhoven.  
(49) J.H.A. Hermans en Th. Dirks. Verslag van de werkzaamheden van de KP-Sander gedurende de 
bezetting en tijdens de bevrijding, d.d. 27 augustus 1945. -RIOD. Collectie LO/LKP. DK-3. 
(50) Ibidem, p. 4: De Jong. Koninklijk. X a. 87.  
(51) Oorlogsdagboek GSC-III, ρ 107 (14 september 1944). -SMG-BS, doos 801-T, map 127. Hierna 
geciteerd als Oorlogsdagboek GSC-III.  
(52) Verslag interview met A. Rinzema.  
(53) De Jong, Koninklijk. X a, 289.  
(54) Ibidem, 295.  
 

 
Pagina 90: 

 

"Een eerste categorie critici bestond uit leidende figuren uit de inmiddels ontbonden 
plaatselijke P.A.N- en KP-groepen (260). Genoemde personen, Verkaik, Hermans en 

Hoyng van Papendrecht, voelden zich aan de kant gezet, hun lelie, individuele 

klachten richtten zich zo ongeveer tegen iedereen, niet alleen tegen het 

gemeentebestuur, de politie en het plaatselijke MG, maar ook, zij het wat gematigder, 
tegen het Commando-Zuid van de ST, de nieuwe formatie waarin ze sinds kort waren 

opgenomen. Hun grootste bezwaar betrof het ontbreken van een sterk centraal gezag, 

https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/30126/mmubn000001_183451430.pdf?sequence=3
https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/30126/mmubn000001_183451430.pdf?sequence=3
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dat de oud-illegale werkers zou inschakelen. Zoals de toestand zich nu ontwikkelde, 

d.w.z. zonder krachtig gezag en buiten de plaatselijke oud-illegale werkers om, 
vreesden zij een ernstige verslechtering op diverse terreinen Daarbij wezen zij op het 

ongezuiverd laten van de politie en van het gemeentepersoneel, het niet arresteren 

van de grote, economische collaborateurs en de geruisloze terugkeer van de corrupte 
"oude garde" (261) of "oude slappe was van vroeger" (262). Die ontwikkelingen 

verhinderden huns inziens tevens een voortvarende aanpak van de inderdaad penibele 

voedselvoorziening, van de voortwoekerende zwarte markt en van de mobilisatie van 

"alle leeglopende krachten" (263). 
Verkaik (door Hoyng van Papendrecht "een zeer actief Communistisch Agitator" 

genoemd (264)) betreurde het bovendien dat de BS voor de uitvoering van nogal 

onnozele taken "vele der plaatselijk georiënteerde illegale werkers" uit Eindhoven 
wegzogen, "terwijl zij ter plaatse zoo dringend nodig waren." Bij hem en een aantal 

andere oud-illegale werkers had zich het idee vastgezet dat daar "systeem" achter 

zat. Daarom pleitte hij er in zijn rapport voor alle illegale werkers uit de stad te 
administreren om een overzicht te krijgen van de nog beschikbare en geschikte 

krachten (265). 

 

Zoals hiervoor al bleek, rommelde het echter niet alleen bij de naar de ST overgegane 
oud-illegalen. In de ВТ hadden de uit de P.A.N afkomstige 'Blauwe Jagers' een groot 

aandeel gehad in de totstandkoming van de eigen afdeling politiezaken en de 

zogeheten juridische commissie van de BS. Daarbij waren ook vertegenwoordigers 
van 'Landelijk Herstel' (LH) betrokken geweest. LH was een organisatie waarin de 

vroegere LO en NSF ter plaatse samenwerkten.  

 

Ze was al op 20 september opgericht ten huize van dr. ir. A J. Gelderblom ('Van Dijk'), 
de zuidelijke topman van het NSF (266). De L.O. werd vertegenwoordigd door A.W. 

Vingerhoets ('Filippo'), dr. J. Custers, G.Ρ. Freeman en A. van der Holst en het NSF in 

Noord-Brabant door ir. Ν.A.J. Voorhoeve.  
 

Met deze nieuwe organisatie beoogde men de steunverlening aan de talrijke 

verzetsslachtoffers (gefusilleerden, gevangenen, ontslagenen, gijzelaars en 
onderduikers) en/of hun gezinnen, voor zover dat nodig bleef, legaal voort te zetten 

Een en ander werd in overleg met diverse burgerlijke bestuursinstanties 

georganiseerd, op schrift gezet en op 6 oktober ter sanctionering aan de dmc majoor 

Verhoeff voorgelegd (267)". 
 
(260) EPW Verkaik ('Eddi de Vries'). 'Zachte heelmeesters maken stinkende wonden' Rapport over de 
ontwikkeling van de toestand in Eindhoven en maatregelen ter verbetering, z d (begin oktober), blijkbaar 
gericht aan prins Bernhard, -Bezit prins Bernhard, map 10 (hierna geciteerd als Rapport Verkaik),  
F Hoyng van Papendrecht ('Frits'), Rapport Algemeene Situatie Eindhoven, zd (circa 25 oktober 1944), -
GA-Eindhoven, Collectie Gelderblom (hierna geciteerd als Rapport Ηοyng van Papendrecht) J H A 
Hermans, Aanwijzingen tot verbetering van den algemeenen toestand te Eindhoven en eventuele andere 
plaatsen, d d 2 november 1944. RIOD Collectie LO/LKP, BW-3, en van dezelfde een latere brief aan de 
prins, d d 13 juni 1946, -Bezit prins Bernhard, map 5  
(261) Rapport Verkaik. ρ 1  
(262) Rapport Hoyng van Papendrecht, punt 6  
(263) Rapport Verkaik, ρ 3  
(264) Rapport Hoyng van Papendrecht. punt 3  
(265) Rapport Verkaik, ρ 1,  
(266) Sanders, Het Nationaal Steunfonds, 158 
(267) Landelijk Herstel aan dmc Verhoeff d d 6 oktober 1944. RIOD. Collectie LO/LKP BW-2. tevens in -
Bezit Van Emst. 
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Ad Tilborghs heeft mij enkele verhalen gestuurd over de oorlog in Bergeijk. Ad is lid 

van de Heemkundekring Bergeijk en zit in de redactie van de Keersopper. Hij heeft 
enkele artikelen over de oorlog in Bergeijk op zijn website gezet:  

 

 

 
http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen.html 

 
 
De bevrijding van Bergeijk van dag tot dag.  
De Bergeijkse burgemeesters in oorlogstijd. 
Peer Tilburgs (1915-2002) en zijn zwager Harrie van Oirschot in het verzet. 
Peer Tilburgs over de bezetting en bevrijding van Bergeijk. 
Peer Tilburgs in concentratiekamp Vught. 

 

Niet op de website staan:  
 
Bergeijk telde verbazend veel onderduikers. 
Een waarnemend burgemeester die in Bergeijk e.o. niet welkom was.    

 

 
Frans Tilborghs (staand 2 van links) 

 

 

Bij toeval werden zes getypte velletjes ontdekt in een oud cursusboek van Frans 

Tilborghs.  

 
Het is een dagboek van gebeurtenissen in Bergeijk van 2 september tot 12 oktober 

1944: http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen/BevrijdingBergeijkDagboek.pdf 

 

http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen.html
http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen.html
http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen/BevrijdingBergeijkDagboek.pdf
http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen/burgemeesters.pdf
http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen/TilburgsVanOirschotVerzet.pdf
http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen/1943PeerTilburgs2.pdf
http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen/1943PeerTilburgs.pdf
http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen/BevrijdingBergeijkDagboek.pdf
http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen/BevrijdingBergeijkDagboek.pdf
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Deze extra editie van de Keersopper verscheen op 17 september 2014. 
http://www.heemkundekringbergeijk.nl/images/keersopper_pdf/De%20Keersopper%2034.pdf 

 

Amateurfilm bevrijding van Bergeijk (18 september 1944). 
 

 
De geallieerden trekken door Bergeijk. 

 

De doortocht is te zien op een amateurfilm van acht minuten, met beelden van de 

bevrijding van Hilversum, Bergeijk, Valkenswaard en Nijmegen. 

Kopieer onderstaande link en plak hem in uw browser:   
 

http://in.beeldengeluid.nl/collectie/details/expressie/26161/false/true 

 

http://www.heemkundekringbergeijk.nl/images/keersopper_pdf/De%20Keersopper%2034.pdf
http://www.heemkundekringbergeijk.nl/images/keersopper_pdf/De%20Keersopper%2034.pdf
http://in.beeldengeluid.nl/collectie/details/expressie/26161/false/true
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Boven Bergeijk wordt in de nacht van 22 juni 1943 om ca. 01:20 uur een Wellington 

(1) bommenwerper door een Duitse jager of afweergeschut neergeschoten.  
 

Het vliegtuig stort neer nabij de Borkelsedij waar in 1994 een herinnerings-

monumentje geplaatst is. Van de vijfkoppige bemanning overleeft een drietal de 
crash. Twee daarvan, Eric Lapham en Jigger Eames komen na een nachtelijke tocht bij 

de familie Schoone terecht en vandaar bij Sjang Martens op de Maaij.  

 

Met hulp van Sjang Martens en zijn verzetsgroep wordt het vluchtplan uitgewerkt, 
waarbij Johan Vierbergen de Engelsen door België zou leiden. Per fiets worden ze door 

Jan Verhoeven en Wim Cruijsberg de grens over gebracht, waarna Peer Martens - een 

broer van Sjang - hen op de trein bij Neerpelt zet. De rest van de reis is Johan 
Vierbergen vluchteling én begeleider voor de Engelsen. Ze worden aangehouden in 

Berlare, België en gevangen genomen.  

 
Johan Vierbergen wordt op 11 februari 1944, na een kort proces, doodgeschoten 

wegens "hulp aan de vijand". 

   
(1) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bergeyk-1940-1945 

 

 

 
 

 

 
 

 

11 Februari 1944 

 
Lieve Mama, Papa, broers en zusters,  

 

Wanneer U dit schrijven ontvangt zal ik 
niet meer in leven zijn. 

Ik kan niet anders doen dan U vergiffenis 

vragen voor hetgeen ik U aangedaan heb 
en U bedanken voor alles wat U voor mij 

gedaan hebt. 

Ik sterf als goed katholiek en hoop 

hierdoor van God te verkrijgen dat Hij u 
allen hiernamaals gelukkig make, zoals ik 

nu hoop te worden. 

 
Uw zoon en broer, Johan 

 

 
 

 
 
 
De afscheidsbrief van Johan Vierbergen 

 
Het verhaal (2) van de 28-jarige Johan Vierbergen, douanier tijdens W.O.II.  

 
(2) http://www.heemkundekringbergeijk.nl/images/keersopper_pdf/De%20Keersopper%2014.pdf 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bergeyk-1940-1945
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bergeyk-1940-1945
http://www.heemkundekringbergeijk.nl/images/keersopper_pdf/De%20Keersopper%2014.pdf
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De geallieerden trekken door Bergeijk. 
 
 

 

 
 

De P.A.N. is behulpzaam bij het zoeken naar achtergebleven Duitse militairen. 
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Gemeenschap Oud Illegale Werkers  (G.O.I.W) Kring Bergeijk: 

 

 
 

Pilotenhelpers uit het archief van Frans Dekkers (https://www.fransdekkers.nl/) : 

 

 
  
 

https://www.fransdekkers.nl/
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Helpers van piloten en van onderduikers.  

 

 

Beenen, Bernhard Lage Berkt.  
Lid van de P.A.N. 

 Bertens, P. Nieuwstraat 46 (A183) 
Helpt onderduikers. 

 

Biemans, Johan sr.  Hof 12 A289  

Helpt onderduikers. 
 
Vader Johan senior werkt als tuinman bij de paters, 
waar hij ook de verwarming onderhoudt. Lees het 
verhaal op pagina 46.  
 
https://www.brabantremembers.com/wp-
content/uploads/2018/10/Brabant-Remembers-
bundel_v11_LR.pdf 
 

 

Boerboom, Jan Heuvelweg 2 (A150), boerderij Boevenheuvel  
Helpt onderduikers. 
 

 

Boerboom-
Heesakkers, Ida 

Helpt onderduikers. 

 Ceelen Oud-militair. Meldt zich rond de bevrijding bij de 
P.A.N. 

 

Cruijsberg, 
Wilhelmus Hubertus 
Wim 

Patronaatstraat A 254 
 
Douanier. Ook lid contactgroep Witte Brigade, 

Neerpelt. Haalt 2 vliegers op bij Schoone.  

 Croonen, Jac Lommel-Kolonie.  
Zorgt voor treinkaartjes vanuit Neerpelt 
(pilotenhulp). 

 

Cupedo, Kees Commandant politiepost aan de Barrier.  
Pilotenhulp. 

https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/bernard-beenen-oud-zevenaar-1918
https://www.brabantremembers.com/wp-content/uploads/2018/10/Brabant-Remembers-bundel_v11_LR.pdf
https://www.brabantremembers.com/wp-content/uploads/2018/10/Brabant-Remembers-bundel_v11_LR.pdf
https://www.brabantremembers.com/wp-content/uploads/2018/10/Brabant-Remembers-bundel_v11_LR.pdf
https://www.brabantremembers.com/wp-content/uploads/2018/10/Brabant-Remembers-bundel_v11_LR.pdf
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?sortpers=geboren&command=showgraf&bgp=1816&grafid=531871&char=B
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Dane, Johannes 
Cornelis (Joop) 

Vrijwilliger bij de Special Operations Service. 
Gedropt op 27/28 oktober 1942 boven Holten. 
Gevangen genomen en op 7-9-1944 in Mauthausen 
vermoord. 

 Dieriks Marechaussee via Semler 

 Doorn, Nico van  Uit Valkenswaard.  
Wordt met Jo Verhees opgepakt in Perpignan 

 Franken, J. ’t Hof A205.  
Helpt onderduikers. 

 Gerwen, Harrie van  P.A.N. 

 Gijsbers, C. Helpt onderduikers. Burcht 

 

Grisnigt, Bram Weet naar Engeland te komen. Gedropt boven 
Nederland met seinapparatuur. Uitgepeild en 
gevangen genomen. 
 

 Heethuis, H. Marechaussee G.O.I.W. 

 Heijden, van de  Schoolstraat 326. Burg. Magnéestraat 17.  
Helpt onderduikers. 

 Helselmans, Jan Schoolstraat. Burg. Magnéestraat.  
Helpt onderduikers. 

 

Hijner, Arend In verzet. Geboren in Bergeijk. 

 Hoeks, F. Eindstraat.  
Helpt onderduikers 

 

Hoynck van 
Papendrecht, Ad 

"Frits". Een van de leiders van de P.A.N. 
 
Over zijn collectie bij het RHCE. 

 

Jansen, Mathias 
Hubertus 

Onderwijzer, ’t Loo B11. 
Helpt onderduikers aan papieren. 

 Janssen, J.J.  G.O.I.W 

 Kessels, F.J.M. en 
M.F.J.  

Meibloemstraat 10. 

 Keijzer  

 Kluitmans, Jan  

 Koolen, Kees Bredase dijk, schuilplaats onder de grond 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Cornelis_Dane
https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_401033~engelandvaarders-1-het-spoor-terug~.html
https://books.google.nl/books?id=QHS_DAAAQBAJ&pg=PT71&lpg=PT71&dq=Henk+Letteboer&source=bl&ots=hnluK-0dJr&sig=ACfU3U2pJhQv1IrwJXc5WwBni2vuJMw4mw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwidrL247qnpAhXL2aQKHcQ3D2oQ6AEwFnoECA0QAQ#v=onepage&q=Henk%20Letteboer&f=false
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/arend-hijner-bergeijk-1922
https://www.eindhovenfotos.nl/3/pan.html
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=48&miaet=1&micode=10124&minr=3291950&miview=inv2
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 Langerwerf, M.A.J., 
kapelaan 

 
 
Benoeming 16 mei 1941 

 Leeuwen, A. van Helpt onderduikers. Hoekerdijk A407 

 Lemmen, Karel  

 Letteboer, Henk "de Graaf". Douanier. Weet naar Engeland te komen. 
Gedropt boven Nederland met seinapparatuur. 
Uitgepeild en gevangen genomen. 

 

Magnée, 
M.Ch.O.M.R. 

Burgemeester. Weigert om mensen aan ter wijzen 
om Duitse versterkingen voor de kustverdediging in 
Zeeland aan te leggen.  
 
Van de 7 Brabantse burgemeesters overleeft alleen 
G.J.A. Manders  uit Leende de gevangenschap. 

 

Martens, Sjang Maaij 8 
Leiding pilotenhulp en hulp aan krijgsgevangenen en 
onder duikers aan Nederlandse kant. 
Schuilplaats in de buurt van zijn huis.  

 Martens, Leo L. Chr. Woeste Polder 7 B84. 
Helpt onderduikers 

 Martens, Peer Sint-Jozefstraat 3, Lommel-Kolonie  

Leiding pilotenhulp ed. aan Belgische kant. 
. 

 

Meijden, Frans van 
der  

Onderduikers, bewakingsdienst en P.A.N. 

 

Mink, Anton Berend Douanebeambte, hulpcommies Bergeijk. 
Weet naar Engeland te komen.  
Op 22 mei 1942 gedropt in Garderen met Laurentius 
Maria Punt (hulpcommies Borkel en Schaft) en Oscar 
Willem de Brey.   

 

Oirschot, familie 
van, Harrie 

Boerderij de Berkenhoeve, Pelterdijk  
(burg. Aartslaan 29). 

https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_401034~engelandvaarders-2-het-spoor-terug~.html
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/mr-marcel-magnee-de-horn-horn-1910
https://www.heemkundekring-hlz.nl/test-index-per-jaar/artikel-overzicht-1995/kampbelevenissen-van-een-leendse-burgemeester-1944-1945-4-
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antoon_Berend_Mink
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laurens_Punt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_Brey
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 Opdebeke, 
Guillaume 

Broekstraat A438 
Marechaussee 

 

Paters Klooster paters assumptionisten. 

 Plasmans, Sjef  

 Polderdijk  Marechausee, baas van Frans van der Meijden e.a 

 Putte, J. van de  Broekstraat 56  A474.  
Helpt onderduikers. 

 Rienderhof G.O.I.W. 

 

Rijnders, Godefridus 
Josephus (Frits) 

P.A.N. Soldaat, ambtenaar, boer. 

 

Schellekens, Pierre In 1954 adjudant Koninklijke Marechaussee Brigade 
Bergeijk.  
Kwam 20/21 september 1944 de grens over met de 
Prinses Irenebrigade bij Lommel-Bergeijk. 
 

 Schippers, Frans Bewakingsdienst o.a. met Frans vd Meijden 

 Schoone, familie, 
Vader Piet en Harrie 

Hooge Berkt 17. A198  
Hielp: E.A. Lapman (piloot) en W.H. Wright 
(radiotelegrafist-boordschutter). 

 Spoorenberg, J.  Dokter 

 Theuws, Jan Rund B133.  

Helpt onderduikers 

 

Tilburgs, Peer Duikt onder bij fam. van Oirschot (zwager Harrie). 
Bracht onderduikers naar Sjang Martens. 

 

Vanduffel, Antoine, 
Twan 

Hout inkoper voor Union Match. Pilotenhelper. 

 

Vanduffel-
Verhoeven, Johanna 
(Jo) 

Vrouw van Twan en zus van Jan Verhoeven. 
Pilotenhelper. 

 Veldhoven, Adri P.A.N. ordonnans op verzoek, Zuydam 

(marechausse) en Valk en Matje Meijers (Politie). 

 Verhagen, Antoon De Straat A132 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/klooster-aan-t-hof-in-bergeijk
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?sortpers=overleden&command=showgraf&bgp=1816&grafid=531878&char=P
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=1816&grafid=514255&char=S
http://www.yorkshire-aircraft.co.uk/aircraft/yorkshire/york43/he470.html
http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen/TilburgsVanOirschotVerzet.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luciferfabriek
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Verhagen, Jan 
 

 

Regelde met zijn vrouw, bonkaarten.  

 
 
Jan 92 jaar, 2009, uitreiking Mobilisatie-
Oorlogskruis. 

 

Verhees, Josephus 
Johannes Godefridus 
(Jo) 

Bakkersknecht uit Luijksgestel. Brengt piloten over 
de grens in de bakkersmand op zijn fiets. 
 
Met Karel Lemmens uit Eindhoven naar Frankrijk. 
Jo komt in Curacao terecht en Florida, Hawaii, 

Australië. Top gunner in een B-25 Mitchell. 

 Verhoeven, A. G.O.I.W. 

 Verhoeven, Jan Pilotenhulp, Marechaussee. Adres: Jan de Wever 

 Verhoeven, Wim Rayonleider L.O. 

 

Vierbergen, Johan In pension bij fam. v. Wijk, Eijkerseind; 
Pilotenhulp 

 Voogd, C. de  ’t Loo B28    Helpt onderduikers. 

 

Vries, Bram de  Patronaatstraat A251. 
Douanier. Pilotenhulp. 
Werkte met Wim Cruijsberg samen.  

 Vries, A. de  G.O.I.W 

 Vullings, K. Bredasedijk 47  B78.   Helpt onderduikers. 

 Weijst, mw. van der  Eerselsedijk, Boerderij de Paal.  
Verbergt onderduikers in holle hooimijt. 

 Willems, Ludovicus  

 Woerkum, Martien v. Verzet 

 Woerkum, W. van  G.O.I.W. 
 

Veel van de geregistreerde onderduikers en anderen sluiten zich aan bij de Brigade 
Blauwe Jagers, direct na de bevrijding:  

 
Daris, Wilhelmus 28-10-1924 

Heijden, Adr. P. van de  26-1-1921 

Koevoets, Christ M.A.  22-5-1923 

Kuijpers, Hendrikus  31-8-1922 

Loos, Johannes C.  1-5-1924 

Schippers, Francis. A.  30-6-1924 

Smits, Wim 1920 

Tilborghs, Harrie 1912 

Willems, Walterus  5-8-1921 

Wouters, Leon. C.  21-11-1923 

https://www.ed.nl/geldrop-mierlo/oorlogskruis-voor-jan-verhagen-92~ad4952b7/
https://www.ed.nl/overig/necrologie-jo-verhees-1924-2009~aeab9ff4/
https://nl.wikipedia.org/wiki/North_American_B-25_Mitchell
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bergeyk-1940-1945
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/ludovicus-willems-bergeijk-1924
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Loe de Jong over de Blauwe Jagers:  

 

 
 

 
http://loe.niod.knaw.nl/grijswaarden/De-Jong_Koninkrijk_deel-10a_tweede-helft_zw.pdf 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://loe.niod.knaw.nl/grijswaarden/De-Jong_Koninkrijk_deel-10a_tweede-helft_zw.pdf
http://loe.niod.knaw.nl/grijswaarden/De-Jong_Koninkrijk_deel-10a_tweede-helft_zw.pdf
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P.A.N-rayon Bladel: Bladel, Hooge en Lage Mierde, Netersel en Hapert 

 
Bladel 

 

Tot omstreeks 1890 is Bladel een landelijk dorp omgeven door grote bossen en 
heidevelden. Vooral met de in 1897 tot stand gekomen tramlijn Eindhoven-Reusel zet 

de modernisering zich in. Al vanaf de tweede helft van de 19e eeuw worden in Bladel 

sigarenfabrieken opgericht. Al spoedig wordt Bladel een echt sigarendorp en in 1950 is 

32% van de bevolking in de sigarenindustrie werkzaam.  
In Bladel wonen in 1944 ongeveer 3000 mensen in ca. 500 boerderijen en huizen. Er 

zijn geen straatnamen, elk gebouw heeft een nummer. De postbode weet waar 

iedereen woont. Bladel werd op 22 september 1944 bevrijd. 
 

 

 
 

Pilotenhulp:  
 

Op 12 juni 1943 stort om 2.00 uur een Handley Page Halifax V (1) neer op zo’n vier 

kilometer ten zuiden van Bladel. Er is één overlevende, de navigator John A. Lobban, 

die per parachute het toestel weet te verlaten en neerkomt bij het Kroonven in Bladel. 
Daar wordt hij door de lokale bevolking opgevangen (o.a. Johan Berendsen) en door 

het verzet op weg geholpen naar het zuiden. Op 29 juli 1943 wordt hij aan de 

Spaanse grens gearresteerd en krijgsgevangen gemaakt. 
 

Op 17 september 1944 om 13.52 uur, komt een  C-47A (Dakota) van het 86 

Squadron neer  tussen de Neterselseweg en het Bladels Bosch. Van de bemanning 
overleeft alleen crew chief B. Benko, de crash.  

Benko wordt opgevangen door Sjef Roijmans langs de Neterselseweg en via via 

ondergebracht bij andere Amerikanen, die al onder de hoede van het verzet zijn. 

 
(1) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
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In zijn verklaring voor het Missing Air Crew Report vertelde Benko: "ons toestel werd 10 tot 20 
keer geraakt in de rechter vleugel, even later gevolgd door een enorme explosie. Ik ging naar 
de cockpit en opende deur: ik zag alleen maar vlammen (...) Ik ging naar mijn parachute en 
deed die om. Ik ging naar de deur en voelde dat het toestel niet langer onder controle was. Ik 
zag Rice met een van de anderen. Het was verschrikkelijk. Ik hielp ze met hun parachute. 
Terwijl ik met mijn eigen parachute bezig was, zag ik iemand op de vloer die schreeuwde dat 

ik moest springen. Ik slaagde erin naar buiten te komen en zag het vliegtuig crashen.." 

 

Op 17 september 1944 komen de 4 Amerikanen Just, Pfeiffer, Anderson en Zirn met 

een glider (zweefvliegtuig) neer bij Bladel. Zirn heeft een kaakfractuur en wordt 

geholpen door assistent-dokter Corsten uit Bladel. Tot 23 september worden zij van 
voedsel voorzien in Bladel. Later bereiken zij per jeep de Engelsen. 

 

René Duffy (1) en John Zumhagen komen op 17 september 1944 neer. Tot de 
bevrijding van Bladel verblijven zij bij van der Schans. Op 24 september bereiken zij 

de geallieerden. 
 
Tijdens de eerste dag van Operatie Market Garden, op 17 september 1944, wordt een C47 
transportvliegtuig geraakt. De bemanning bestaat uit piloot Corsetti, Zumhagen, Hunter, Duffy 
en Swanson. 
Het vliegtuig wordt getroffen boven Bladel door luchtafweer, Flak. De motor van de C47 is niet 
beschadigd, ze vliegen verder richting dropzone en de parachutisten worden gedropt. 
Het vliegtuig keert terug en ten noorden van Bladel wordt het opnieuw geraakt door hevig 
luchtafweer. De rechtermotor vliegt in brand. De vlammen komen via de vloer naar binnen in 
het midden van de romp. 
 
Corsetti, de eerste piloot, geeft opdracht om het vliegtuig te verlaten. Zumhagen, Hunter, 

Duffy en Swanson springen door het transportluik uit het vliegtuig. Corsetti is zijn parachute 
aan het vastmaken. Plotseling maakt het vliegtuig een vreemde beweging, waardoor Corsetti 
het vliegtuig niet meer kan verlaten. Hij komt om het leven. Het vliegtuig stort neer bij het 
Buspad te Reusel. Drie bemanningsleden komen neer in het buitengebied van Bladel. Duffy en 
Zumhagen landen kort bij elkaar. Er komen burgers die hen vertellen dat ze moeten schuilen, 
ze nemen de parachutes mee. 
 
Duffy schuilt tegen de kant van de weg, Zumhagen in een sloot. Toen het donker werd 
brachten twee burgers, Rese en Bartel, burgerkleren. Ze worden meegenomen naar een huis, 
waar ze de nacht doorbrengen in de kelder. 
De volgende morgen rond 7.00 uur worden ze weggebracht op de fiets naar een boerderij 
vlakbij. Dit is de boerderij van familie H. van der Schans aan de Bredasebaan 2 te Bladel.  
Ze worden door het verzet daarheen gebracht. Zumhagen is gewond, hij heeft zijn voet 
gekneusd of gebroken. Hij wordt verzorgd door een dokter. 
De mannen zitten eerst op de zolder verborgen, maar toen de frontlinie dichterbij kwam werd 
de familie Van der Schans geëvacueerd. Er wordt een nieuwe schuilplaats gevonden in een 
sloot tegen over de boerderij. Nu de familie weg is verzorgen de buren, de familie Meijer 
voedsel voor de twee onderduikers. Dit gebeurdt door Marie, Fien en Agnes Meijer. Zij gaan als 
het veilig was bramen plukken en geven de mannen eten en drinken. 
Op zaterdag 24 september worden Duffy en Zumhagen naar het huis van de familie Meijer 
gebracht. Ze kunnen zich wassen en scheren en worden door hun helpers naar het 
hoofdkwartier van de Britten gebracht waar ze Hunter ontmoeten. 

Hunter is 17 september geland met zijn parachute op 200 meter van "Het Stoom", de 
zuivelfabriek in Bladel. Hij verbergt zich zodat niemand hem kon zien. Op 19 september wordt 
hij gevonden door Nico Seuntjes uit Bladel. Nico geeft hem eten en drinken in de avond neemt 
hij Hunter mee naar zijn boerderij, waar hij hem verbergt. Op 23 september vertrekt Hunter 
en loopt hij naar de Britse linies.  
 
(1) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/ooggetuigen-over-de-crash-van-de-c47-in-reusel 

 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/ooggetuigen-over-de-crash-van-de-c47-in-reusel
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/ooggetuigen-over-de-crash-van-de-c47-in-reusel
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Op 9 augustus 1944 worden navigator Farris en bommenrichter Blanfort gevonden  

Piet Schoofs en Jan Verhoeven brengen ze onder bij Fons van der Heijden in Netersel.  
 

Op 18 september 1944 bevindt Hopkins zich bij een burger te Bladel, genaamd K., die  

geen raad met hem weet. Ook hij wordt naar Fons van der Heijden in Netersel 
gebracht.   

 

Er werden 17 "piloten" begraven in Bladel.  
 
 
 

 

 

 
 

Dit bericht verscheen in de kranten: 

 

 
 

De P.A.N.-commandant van rayon Bladel, Eddy Claassen, stuurt de volgende brief:  
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De familie Claassen 
 

 

 
 

Eddy Claassen (16-10-1918) staat op deze trouwfoto (1) van mei 1946, in de tuin van 
huize Mariahof aan de Sniederslaan te Bladel, links op de foto. Zijn broer Antoon 

Claassen (13-6-1920), die ook in het verzet zat, staat rechts op de foto. De vader van 

Eddy en Antoon, Eduard Claassen (7-4-1876), zit rechts naast de bruid. De meisjes op 
de eerste rij in de witte jurkjes zijn Marijke (links) en Anke Claassen.  

De boer van Eddy en Antoon, Kees Claassen (17-2-1917) die ook in het verzet zit, 

staat niet op deze foto.  
 
 

                      
 Eduard Claassen          Kees Claassen 
 

De gebroeders Claassen vormen de directie van de Aurora sigarenfabriek (2) in Hapert. 

 
(1) http://www.heemkundebladel.nl/Foto-Archief/801-trouwfoto-wim-moonen-en-lies-claassen-bladel-
1946/ 
(2) https://issuu.com/fyeoblueprint/docs/content_magazine_editie_32_-zomer_ 

http://www.heemkundebladel.nl/Foto-Archief/801-trouwfoto-wim-moonen-en-lies-claassen-bladel-1946/
https://issuu.com/fyeoblueprint/docs/content_magazine_editie_32_-_zomer_
http://www.heemkundebladel.nl/Foto-Archief/801-trouwfoto-wim-moonen-en-lies-claassen-bladel-1946/
http://www.heemkundebladel.nl/Foto-Archief/801-trouwfoto-wim-moonen-en-lies-claassen-bladel-1946/
https://issuu.com/fyeoblueprint/docs/content_magazine_editie_32_-zomer_
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(3)  
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Bladel en Wereldoorlog II; foto; 1944; Engelse officieren ( Lenn Ostick en Steve Grant) na de 
capitulatie op bezoek bij de fam. Claassen. Links Marijke Claassen, rechts Anke Claassen 
 
Deze week in het vierde nummer van Content Magazine bezorgd in de Brabantse Kempen:  

 
Hapert 1944 
 

Tegen het einde van de Tweede 
Wereldoorlog trokken de 
Geallieerden vanaf Antwerpen door 
Nederland en België om deze 
landen te bevrijden. In die tijd 
bleven hier in de buurt veel 
militairen overnachten. Ook bij de 

Hapertse familie Claassen zijn 
militairen 'ingekwartierd' geweest. 
Op deze foto zien we de Hapertse 
zusjes Claassen. Anke, drie jaar 
oud, zit in de armen van een 
Amerikaanse soldaat. Marijke staat 
ernaast. Samen met haar zus ging 
Anke buiten kijken wat er allemaal 

aan de hand was. Ze woonden op 
de hoek van de Van den Elsenstraat 
met de Provincialeweg, in een 
boerderij die er niet meer staat. 
Tegenwoordig heet het hier de Oude 
Provincialeweg. 
Tegenover hun ouderlijk huis stond 

slagerij Sliepenbeek. Tegen de 
betonnen schutting staan 
Amerikaanse tanks opgesteld. 
Voordat die tanks er stonden, 
hadden er ook wel eens lijken 
gelegen. Onder dekens van het 
Rode Kruis. De schoenen kwamen 

er nog onder uit. Anke had net 
genoeg tijd om het te zien voordat 
ze, als driejarig meisje, werd 
weggehaald bij haar 
slaapkamerraam. Die herinnering 
was even vergeten tijdens het grote 
bevrijdingsfeest in Hapert. 
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Anke Claassen vertelt in mei 2020:  
 

 
 

"In Bladel is een kleine protestantse begraafplaats. De wapens die door het verzet 

werden gebruikt, waren verborgen onder een grafsteen. De begraafplaats lag in de 

oorlog nog tamelijk afgelegen.  

De vader van Anke is in 1945 overleden. Zij en haar zusje kwamen vaak op de Maria-
Hof bij opa en oma. Dat was een groot huis. In de salon, links naast de voordeur 

waren Duitsers ingekwartierd. Deze mannen nodigden meisjes (van plezier) uit, 

hetgeen oma maar niets vond. Toch werd het de Duitsers toegestaan, want de 
verhouding moest goed blijven, om zoveel mogelijk af te kunnen luisteren. 

Anke weet dat oom Eddy en oom Kees in het verzet zaten. Eddy werd een keer  

opgepakt, maar zei toen "Morgen ben ik weer thuis". En dat was ook zo". 
 

 
 

Eduard Claassen ontvangt een bedankje voor zijn pilotenhulp. 
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In rayon Bladel gaat het vooral om het helpen van neergekomen vliegtuig-

bemanningen en het bieden van verblijfplaatsen aan onderduikers. Ook worden er 
ijzeren haken (kraaiepoten) op de weg Reusel-Blade-Hapert-Duizel gestrooid. Een 

garagehouder in Bladel moet ’s nachts 8 x 4 lekke banden van Duitse auto’s 

repareren. 
 

 
 

Op 16 juni 1944 wordt het distributiekantoor in Bladel met succes overvallen.   

 

 
 

 
 
Het voormalige distributiekantoor in Bladel aan de Burg. Goossensstraat. Foto omstreeks 1960.  

 

De P.A.N. heeft hier zijn meest succesvolle overval gepleegd. In de nacht van 15 op 

16 juni 1944 wordt het distributiekantoor in Bladel gekraakt. Er worden meer dan 
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30.000 bonkaarten buitgemaakt. De kassier, Jan van Hapert, zorgt ervoor dat de 

overvallers het gebouw binnen kunnen komen. Jan duikt onder en zijn vader, Simon 
van Hapert (1), wordt opgepakt en bezwijkt aan de dwangarbeid in de vliegtuig-

fabrieken van Heinkel-Werke Oranienburg. 

 
Overvallers zijn o.a.:  Knokploeg Sander, Eindhoven, meester Goossens, Hoogeloon, 

Janus Beex, Hoogeloon. Harry Aarts (2) brengt de buit, in een auto van de politie 

Eindhoven, naar Jacques Hermans (3) in Strijp. Piet Haagen ("Tom") (2) en Roel Looij 

("Jan van Zeeland") (2) vergezellen hem.  
 
(1) https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/simon-van-hapert-woensel-1887 
(2) https://www.eindhovenfotos.nl/3/pan.html 
(3) https://www.eindhovenfotos.nl/4/JacquesHermans.html 

 
 

 

Bij Bladel aan de Belgische grens moet door de KP Margriet (Den Bosch) een overval 

gepleegd worden op een postwagen met 80.000 bonkaarten. De overvallers hebben 
de beschikking over een luxe wagen. De SD is achter het plan gekomen; de mannen 

kunnen ternauwernood de dans ontspringen.  

 

 
 
Inwoners van Bladel met gevonden kleding van militairen, vlak na de bevrijding. O.a. L. 
Verhoeven, Th. Louwers, J. Groenen, F. Roijmans, H. Yzendoorn, J. Meurs en T. Meulenbroeks. 
 

 

 
 

 

 

 

https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/simon-van-hapert-woensel-1887
https://www.eindhovenfotos.nl/3/pan.html
https://www.eindhovenfotos.nl/4/JacquesHermans.html
https://www.eindhovenfotos.nl/3/pan.html
https://www.eindhovenfotos.nl/3/pan.html
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/simon-van-hapert-woensel-1887
https://www.eindhovenfotos.nl/3/pan.html
https://www.eindhovenfotos.nl/4/JacquesHermans.html


56 

 

Johan Berendsen 

 
 

 
Antoon Claassen 

In augustus 1943 wordt het L.O.-district de Kempen opgericht door A.W. Vingerhoets 

uit Veldhoven ("Anton Vink", "Filippo, Districtsleider), op verzoek van Piet Goede van 
de L.O. Eindhoven.  

Antonius Petrus Johannes (Antoon) Claassen is rayonleider van de L.O. (Landelijke 

organisatie voor hulp aan onderduikers) in Bladel. Antoon vormt het rayon op verzoek 

van burgemeester Willekens van Reusel. Rayonleiders zijn:  
 
Claassen, A.  Antoon Bladel 

Kloosterman, J.  Ko Steensel 

Smulders, J  Sjef Oirschot 

Verhoeven, W. Wim Bergeijk 

Westerlaken, C. Christ Veldhoven 

Woerkum, P. van  Piet Eersel 

 

Kees Claassen 

Als de eerste bevrijders op 20 september naar Bladel komen, zit Kees Claassen in een 
van de eerste patrouillewagens. Kees Claassen brengt samen met Marinus van 

Uijthoven 4 Airbornes in veiligheid bij het Loo-ven. Kees gaat op 19 september door 

de linies om hulp te halen en brengt verslag uit bij meester Louwers in Casteren.  

Marinus van Uijthoven en Eddy Claassen voorzien de Amerikanen van eten en drinken. 
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Bladel en Wereldoorlog II; foto; 1944; Gevechtswagen voor het huis (de Maria-Hof) van de 

fam. Claassen aan de Sniederslaan. Foto van de Heemkunde Kring Pladella Villa. 

 

Jan Verhoeven gaat in een Rode Kruis-wagen van Hapert naar Bladel, samen met 

Eddy en Rie Claassen. Bij Claassen zitten in de schuilkelder: Eddy Claassen, Antoon 
Claassen, Jan Verhoeven, mevrouw Claassen, Juffrouw de Rooij, Sliepenbeek en Rie 

Claassen. 

 
Familie Tenbült (1): 

Thei Bockting en Frits Tenbült trouwen later met een "migrantendochter" uit hetzelfde 

Gelderse gebied. Zij verwerven voldoende grond, om zelfstandig een boerenbedrijf te 

stichten. Hein Tenbült betrok al eerder een zelfstandige boerderij op de Gelderse Hoef 
in Bladel. Herman Tenbült betrekt ook een boerderij op de Gelderse Hoef. Theo 

Tenbült komt in 1928 naar Bladel, trouwt met Lies Bockting en start ook een boeren-

bedrijf op de Gelderse Hoef. 
 

 
Onderduikers bij Hoeve Overland van de fam. Tenbült 

 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/helpende-hand-van-de-buren
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1. Lemmens (knecht Hein Tenbült) ; 2. Theo Tenbült (vader van o.a. Aloys); 6. Frits 

Tenbült (knecht Hein Tenbült) ; 7. Thei Bockting (knecht Theo Tenbült); 8. Herman 
Tenbült; 13. Hein Tenbült. 
 
(1) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/helpende-hand-van-de-buren 
 

 

Theo Tenbült (16 jaar) fietst elke dag van Bladel naar Eindhoven en vv. Hij weet dan 

niet dat hij berichten voor de onderduikers in de pijpen van zijn fietsframe vervoert. 

 
 

 

Irma Vosters 
 

Over de pilotenhelpster Irma Vosters (informatie van Marcel Vosters, geen familie) :  

 

"Irma Francina Josepha Vosters is geboren op dinsdag 21 maart 1922 te Bladel.  
Irma heeft rond de oorlog verkering gehad met ene Bekkers uit Deurne die 

gefusilleerd is door de Duitsers. Zij is geëmigreerd naar Amerika, is nooit getrouwd 

geweest en heeft geen kinderen; zij is inmiddels overleden.  
Op 19 augustus 1958 is zij genaturaliseerd door de rechtbank in Chicago, Illinois 

onder petition no. 384768 en alien registration no. 8039907". 

 
De vader van Irma is Franciscus Petrus Vosters, sigarenmaker uit Bladel, haar moeder 

is Anna Maria Dijkmans. 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.bhic.nl/media/bladel__gelderse_hoeve_1928_ingestuurd_door_jac_duits.jpg
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Gerrit Soontiëns (1) en op de fiets de Belg Jacky de Meester, zoon van een Arendonkse 
douanier. Jacky heeft m.b.v. Gerrit heel wat uit Duitsland gevluchte krijgsgevangenen 

over de Belgische grens gebracht.  

 
Eigenlijk zou Gerrit op de fiets moeten zitten:  

 
Trompetter Kempenland 2006 over Gerrit Soontiëns 
 

"De Bladelnaar doorkruiste West-Europa al op zijn fiets toen anderen daar nog lang niet aan 
dachten. Later richtte hij samen met zeven vrouwen de supportersclub van Leontien van 
Moorsel op en werd daar kind aan huis. Nog steeds geniet hij van alles wat met wielrennen te 
maken heeft. De Bladelse wielerclub Het Snelle wiel die hij ooit zelf oprichtte heeft nog maar 
één lid van het eerste uur: Gerrit zelf. In 1947 kocht hij een klein schriftje waarin hij zelf de 
wielerreglementen uitschreef om ze vervolgens naar Koningin Wilhelmina op te sturen. De 
zegen van deze oud-vorstin rust nog steeds op de club die volgend jaar het zestig jarig 
bestaan viert. 
  
"Het was zaterdagavond en ik had de hele dag met groenten langs de deur gevent".  
We schrijven het jaar 1958, Gerrit zijn vrouw was in verwachting van het achtste kind. Komen 
Jan van der Heijden uit Netersel en René van Bommel mij de weg naar Lourdes vragen. Ze 
willen er op de fiets heen. "Och zee ons Bertha, wurrum godde nie mee". Enkele uren later is 
Gerrit al op weg voor de bedevaart 1000 kilometers van huis. Hij hoefde nooit lang over 
dergelijke uitnodigingen na te denken want net deze fietstochten gaven hem de zin in zijn 

bestaan. "Sliepen we bij een boer in het hooi ergens in Noord-Frankrijk, was die boer daar niet 
blij mee en hij joeg ons met de riek weg. Eigenlijk hadden we er wel lol in. We hadden toch 
eten genoeg bij want we waren met vijftig krentenbollen de man aangefietst. We hadden zelfs 
moeite om ze voor Lourdes op te krijgen". 
Maar meestal verliep het anders want Gerrit draaide er zijn hand niet voor om, om in zijn 
eentje op avontuur te gaan. Zoals de fietstochten die hij maakte naar Beauraing aan de Franse 
grens. Had hij tot zaterdags 22.00 uur gevent met zijn groentekar, dan nam hij een uurtje om 

zich op te frissen en te eten. Om 23.00 uur op de fiets om in Postel nog een kaarsje op te 
steken en dan koers in de richting van Hasselt. Na Luik werd het wat zwaarder maar tegen 
11.00 uur in de zondagochtend was hij er meestal wel, net op tijd om daar naar de mis te 
gaan. Pal tegenover de kerk woonde een onderwijzer die hij had leren kennen en die kreeg het 
voorrecht om op Gerrit zijn fiets te passen. Na de mis een kop koffie en dan ging het weer 
verder. Pakte hij de route langs de Maas, ging wat vlotter zodat hij rond 22.00 uur op 
zondagavond weer thuis was. "Ach ja, veel slaap had ik niet nodig, da kwam wel goed uit". 
 
(1) https://www.verhalenuitdekempen.nl/nl/gerrit-soontiens-super-supporter-van-leontien 

https://www.verhalenuitdekempen.nl/nl/gerrit-soontiens-super-supporter-van-leontien
https://www.verhalenuitdekempen.nl/nl/gerrit-soontiens-super-supporter-van-leontien
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Nee, een fiets voor elk van de drie zonen zat er bij pa Soontiëns vroeger niet aan maar toen 
zijn moeder niet meer kon fietsen mocht Gerrit die van haar hebben. Moest hij wel dagelijks de 
familie af voor de laatste nieuwtjes, maar dat was geen straf voor hem. Van het een kwam het 
ander en het duurde niet lang of hij reed wedstrijdjes op de fiets. Zo kwam hij als 19-jarige 
knaap in contact met een Belgische jongen die vijf jaar jonger was dan hij. Maar net zo 
fanatiek. De Belgische jongen, Rik van Steenbergen, woonde in Reusel net over de grens en de 

twee vonden elkaar al snel om samen naar wedstrijden te gaan. In Bladel trainden ze. Trokken 
ze bij het stoom voor de deur een streep op de weg en maakten ze spurts van 500 meter tot 
bij Soontiëns voor de deur. Er kwam publiek op af en men ging met de pet rond: de eerste 
sponsoring in het Nederlandse wielrennen was een feit. 
Maar Rik van Steenbergen was bloedfanatiek en niet meer te houden voor Gerrit. Gerrit 
trouwde Rik zijn nicht en zo werden ze ook nog familie van elkaar. Van Steenbergen trok later 
met zijn fiets de wijde wereld in en werd in 1949 voor het eerst wereld kampioen, iets wat hij 
later nog twee maal zou herhalen. De vriendschap met Gerrit was er eentje voor het leven en 
hoe turbulent dat leven voor Rik van Steenbergen ook was: in Bladel vond hij altijd een 
rustpuntje bij Gerrit, Bertha en hun negen kinderen". 
 

 

Gerrit Soontiëns over Freeriks en Flipse:  
 

"Op 20 september stonden we hier met een paar man te kijken, toen de Duitsers twee 

personen bij een boerderij van een neef van me tegen de muur hadden staan.  
Dat was een paar honderd meter van waar wij ons bevonden. Ze waren klaar om te 

schieten, maar omdat ze zagen dat wij stonden te kijken, namen ze het tweetal weer 

mee. Het bleek om 2 onderduikers te gaan, die wat al te optimistisch te vroeg 
tevoorschijn waren gekomen en door de Duitsers waren gearresteerd. Het betrof de 

18 jarige J.C.M. Freericks (1) en de 20-jarige W.K. Flipse (2). Ze zijn toen door de 

Duitsers meegenomen en later op de Postelsedijk terecht gesteld. Op die plaats is 

later een gedenkteken opgericht".  
 
 

Op 17 september 1944 rond 13.00 uur, wordt de C-47A "Picadilly Filly" van C. Gilmore 

(3) van 437TCG (Troop Carrier Group) / 83 Squadron door Duits luchtafweergeschut 

getroffen in de rechtermotor en de rechterkant van de cockpit. 

Het zweefvliegtuig kan nog afgeworpen worden, maar daarna duikt de Dakota recht 
naar de grond. Het vliegtuig komt neer bij de Neterselseweg, zonder dat iemand van 

de inzittenden de kans krijgt het toestel te verlaten. 

 
Er vallen nog meer slachtoffers: aan de grond viert de familie Spliethof een verjaardag 

en de hele familie staat buiten voor het huis naar de overkomende vliegtuigen te 

kijken, toen ineens uit de richting Helleneind een laagvliegend toestel naderde, recht 
op de boerderij af. Vader en moeder Spliethof, dochter Grada en haar man Piet van 

Gool en haar broers Toon en Hein rennen naar binnen het huis in. Mien, Gerrit en 

Bernard Spliethof zoeken samen met hun buurman Jan Kok hun toevlucht in de 

schuur. Aan de C-47 hangt nog steeds de sleepkabel en die raakt een 
elektriciteitskabel. Vlak voor de schuur stort het vliegtuig neer en door de impact stort 

ook de schuur volledig in. Binnen enkele ogenblikken staat alles in lichterlaaie en 

verbranden de vier burgers in de schuur, levend. 
 

 
 
(1) 
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/781/bladel%2C-
oorlogsmonument 
(2) https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/flipse/95f5db16-499e-47ae-8d5d-58b50d6d2e99 
(3) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945 
 

https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/781/bladel%2C-oorlogsmonument
https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/flipse/95f5db16-499e-47ae-8d5d-58b50d6d2e99
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/flipse/95f5db16-499e-47ae-8d5d-58b50d6d2e99
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
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Dokter Zijlmans 

                    
Dokter Zijlmans (1) betaalt 5% van de kosten van de voor hem gebouwde woning (± 

f. 1.250,-). 

 

 
Dokter Zijlmans uit Bladel met zijn T-Ford (2), rond 1923. 

 

 
De N-9877 is vastgelopen in de modder bij de Casterense molen. 

 
In de molen aan de weg tussen Casteren en Bladel, bij het riviertje de Beerze, had het verzet 
radiotoestellen opgeslagen. Helaas is de molen in brand geschoten door de Engelsen, in een poging 
Duitse soldaten te verdrijven die zich bij de molen hadden ingegraven. Alle toestellen gingen verloren.  
 
(1) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-commissaris-van-de-koningin-over-bladel-en-

netersel 
(2) https://deautovanmnopa.nl/kentekens/n-9877 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-commissaris-van-de-koningin-over-bladel-en-netersel
https://deautovanmnopa.nl/kentekens/n-9877
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-commissaris-van-de-koningin-over-bladel-en-netersel
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-commissaris-van-de-koningin-over-bladel-en-netersel
https://deautovanmnopa.nl/kentekens/n-9877
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Uit het archief van Jacques Hermans (P.A.N. Strijp):  

 
 

In Bladel beschikt het verzet (80 manschappen) over 3 auto’s, 5 motoren, 30 pistolen 
en 5 geweren en munitie. 
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Oorlogsherinneringen (1) Bladel Netersel, negentien 40, negentien 45 
Uitgave van de Heemkundige Kring Pladella Villa Bladel en Netersel, onder redactie  

van werkgroep W.O. II, Bladel 1994. 

 
Met : 

 

Oorlogsherinneringen van Gerrit Meijer 

Memoires Hans de Bok 
Herinneringen van W. Meulenbroeks 

Herinneringen van G. Berendsen 

Herinneringen van de gebroeders Claassen 
Oorlogsperikelen van W. Seuntjens 

R. Christ over de oorlogsjaren 

Op het dak van Jan Verhoeven 
Fragmenten uit het dagboek van Loek Veeger 

Verslag van de gebeurtenissen bij de familie v. d. Heijden te Netersel gedurende de 

laatste oorlogsjaren 

Kloosterdagboek van de Zusters Franciscanessen te Bladel 
Willem Flipse en Johannes Freericks 

Beknopte aantekeningen zoals opgenomen in het dagboek van Jan Verhoeven 

Relaas van wat is geschied tijdens het burgemeesterschap van Jan Verhoeven 
Sjef Roijmans redde met eigen levensgevaar een Amerikaanse piloot  
 

 
 
 
 
 

(2) http://www.hskdeachtzaligheden.nl/boek/oorlogsherinneringen-bladel-netersel-negentien40-
negentien45/ 

 

 
 
 
 

 

 

http://www.hskdeachtzaligheden.nl/boek/oorlogsherinneringen-bladel-netersel-negentien40-negentien45/
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/boek/oorlogsherinneringen-bladel-netersel-negentien40-negentien45/
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/boek/oorlogsherinneringen-bladel-netersel-negentien40-negentien45/
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Hooge en Lage Mierde 

 

 
 

 

 

 
 
Op 21 september 1944 stort om 17.40 een Dakota III van het 233 Squadron neer, 
waarschijnlijk net over de grens bij Hooge Mierde, in de richting van Arendonk (B).  
De navigator F.S.W. Dyer, de radiotelegrafist J. Hickey en de vier dispatchers (de mannen die 
de lading op het goede moment uit het vliegtuig moesten schuiven) brengen het er levend van 
af. Dyer en Hickey vinden twee weken lang onderdak bij de familie Valks tot ze bevrijd worden 
door Britse troepen. 
 

 
 
Op 25 maart (1) 1944 stort bij het ven De Flaes in Lage Mierde een Avro Lancaster I (ME672) 
van het 44 Squadron neer. Alleen de Canadees Sgt. Mike Fedoruk overleeft de crash. 

 

 
 
Op 17 september 1944, tijdens de Operatie Market Garden, stort bij Wellenseind in Lage 
Mierde een C-47A Skytrain neer van het 434TCG/72Sq, in brand geschoten door Flak.  
De piloten, Keith Bertken en Ross J. Bader, komen hierbij om het leven. Bader verliest zijn 
parachute toen hij uit het toestel sprong. 
 
De twee andere bemanningsleden, radiotelegrafist Delbert R. Dunham en crew chief Gerald H. 
Pitt slagen er in veilig de grond te bereiken. Daar worden ze opgevangen door Piet Gielens, 
boswachter van De Utrecht, die ze in contact brengt met leden van het verzet:  Harry van 
Dooren en Loek Veeger, onderduikers bij Fons van der Heijden, Netersel. Per fiets en lopend 
worden Dunham en Pitt in veiligheid gebracht, zodat ze zich een aantal dagen later in het 
bevrijde Eindhoven kunnen melden. 

 
Landgoed de Utrecht is een ca. 2500 hectare groot landgoed ten zuiden van het dorpje Esbeek 
in de gemeenten Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden. 

 
 
(1) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hooge-en-lage-mierde-

1940-1945 

 

 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hooge-en-lage-mierde-1940-1945
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hooge-en-lage-mierde-1940-1945
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hooge-en-lage-mierde-1940-1945
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Rond Dolle Dinsdag (5-9-1944) geven 5 Duitse soldaten zich over in Lage Mierde en 

leveren hun wapens in. De wapens worden opgehaald door Dick uit Hoogeloon en Jacq 
uit Bladel en twee man uit Netersel, waaronder de zoon van de commandant. 

  

Rond 6 september strooit de groep uit Lage-Mierde kraaienpoten op de weg en rijdt 
een auto met Duitse soldaten lek. Ze kloppen aan bij de burgemeester, maar die geeft 

niet thuis. De Duitsers sukkelen met paard en wagen richting Arendonk. 

 

Op 17 september wordt een aantal boeren uit Hooge Mierde gedwongen met paard en 
wagen, munitie op te halen en deze te vervoeren naar Poppel in België. In Reusel, 

tegenover de pastorie, vliegt een van de karren, volgeladen met landmijnen, de lucht 

in. Waarschijnlijk is er een mijn vanaf gevallen. Dat veroorzaakt een enorme explosie 
die tot in Mierde te horen is. Voerman Antonie van den Borne (36 jaar) uit Hooge 

Mierde en de vier Duitse soldaten die hem begeleiden, komen om. Van geen van hen 

is het stoffelijk overschot ooit terug gevonden. 
 

14 omgekomen Duitsers uit Reusel worden in Hooge en Lage Mierde begraven.  

Later zijn hun stoffelijke resten overgebracht naar het oorlogskerkhof IJsselstein bij 

Venlo. Bij de opgravingen blijken enkele graven, voorzien van een helm, kruisje en de 
naam van de gesneuvelde, leeg te zijn. Dat is in die tijd de truc van soldaten die 

willen deserteren.   

   

 
Het werkkamp aan het Vloeieind in Lage Mierde 

 

In het werkkamp en elders worden in november 1200 vluchtelingen uit het gebied van 

Berg en Dal, Groesbeek en Ubbergen ondergebracht. In de keuken van het werkkamp 

wordt het warme eten gemaakt. Vervolgens wordt dat in melkbussen met het 

ponywagentje van Van Loon naar de diverse adressen gebracht.  
 

De inkwartieringsgelden per week bedragen f 14 (gulden) voor een gezinshoofd, f 

12,25 voor de echtgenote en f 10.50 voor de andere gezinsleden.  
De vluchtelingen krijgen zakgeld, f 2.50 voor een echtpaar en f 0.75 per gezinslid.  

Het zakgeld wordt eens in de 14 dagen in een café uitbetaald.  
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Floreffestraat 1   5095 AV Hooge Mierde    Tel: +31 (0)13-5093133 of 0622468282 

 

Info@museumdebewogenjaren.nl    

 

 
 

mailto:Info@museumdebewogenjaren.nl
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Documentatiegroep 40-45 (facebook) 

 
Het verzet in de Kempen 1940-1945; Thematentoonstelling in museum De Bewogen 

Jaren 1939-1950 in Hooge Mierde (http://www.museumdebewogenjaren.nl/). Tijdens de 

Duitse bezetting riskeerden duizenden mensen hun leven om andere mensen in 
veiligheid te brengen of om de bezetters een voet dwars te zetten. Ook in de 

grensstreek Baarle-Nassau – Goirle – Hilvarenbeek – Esbeek – Lage- en Hooge Mierde 

– Reusel waren velen in het verzet actief. Zij hielpen Joden en gecrashte geallieerde 

piloten de grens over te steken of lieten hen onderduiken. Ook voerden zij sabotage- 
en spionageacties uit en vervalsten en stalen zij persoonsbewijzen en bonnen, soms 

zelfs met geweld. 

 
Bij verzet denkt men snel aan gewelddadige acties, aan overvallen, liquidaties etc. 

Maar er was ook een vorm van passief verzet, het verzet van het woord. Anti-Duitse 

leuzen werden op muren en woonhuizen gekalkt, zoals b.v. op Koninginnedag 1941 in 
Diessen: weg met de NSB, leve Wilhelmina! Soms waren drie letters al genoeg: OZO. 

Weet U hiervan de betekenis? In het museum zijn enkele leuzen op de muren gekalkt! 

Sip Soethout, de organist van de NH Kerk in Oirschot speelde op Koninginnedag (31 

augustus) voor de aanvang van de dienst het Wilhelmus. Hij kwam weg met een 
ernstige berisping van de Duitsers.  

In de Bergstraat in Goirle troffen voorbijgangers een grote oranje W (= Wilhelmina) 

aan! De bezetter is nog lang bezig geweest om deze weg te schuren. Uitingen van 
trouw aan het Koninklijk Huis waren populair omdat het de Duitsers irriteerde! De 

pers stond onder controle van de Duitsers, alles werd gecontroleerd. De illegale 

lectuur verscheen ook in de Kempen. Het museum beschikt over een uniek illegaal 

krantje, genaamd De Knuppel. Waar werd het gedrukt en wie waren de uitgevers?  
Wij weten het niet, ook niet of er misschien nog meerdere exemplaren bestaan. 

Ondanks het grote risico weigerden veel Nederlanders om lijdzaam toe te zien hoe 

hele bevolkingsgroepen door de Duitse bezetters werden afgevoerd en ter dood 
gebracht.  

 

Velen konden onderduiken, maar moesten verzorgd worden. Al snel werd de L.O. 
opgericht die deze mensen effectief behulpzaam was door hen een adres te bieden, 

door in hun levensonderhoud te voorzien of door hen naar veiliger gebieden te 

begeleiden. Er kwam een goede, landelijke organisatie tot stand, die veel mensen 

heeft kunnen helpen. Soms moesten voedselbonnen of persoonsbewijzen met geweld 
worden bemachtigd. Daarvoor zorgde dan meestal de militantere LKP (Landelijke 

Knokploegen) of de P.A.N. Laatstgenoemde organisatie was vooral vanuit Zuidoost 

Brabant actief.  
 

Ook in de Kempen vonden dergelijke activiteiten plaats. Zo was er de overval op het 

distributiekantoor in Bladel (1) in juni 1944, die een grote buit opleverde voor de L.O. 
Details over deze overval en zelfs enkele wapens die daarbij werden gebruikt, zijn te 

zien in het museum. En dan was er het mysterieuze, met stenen verzwaarde lijk in 

het Goorven. De daarop aangetroffen SS-tatoeage werd door de dienstdoende 

patholoog-anatoom zorgvuldig weggesneden om te voorkomen dat de Duitsers tot 
represailles zouden overgaan in Esbeek of in Netersel. De Duitsers straften 

meedogenloos. Zo werd verzetsman Fons van der Heijden uit Netersel op 20 

september 1944 gefusilleerd omdat hij een geallieerde piloot onderdak had geboden. 
Hetzelfde lot onderging Piet Leermakers uit Biest Houtakker.  

 

Grensplaatsen zoals Baarle-Nassau, Goirle en Hilvarenbeek werden belangrijke 
schakels binnen de zgn. escapelijnen. Rond 1942 ontstonden de eerste vluchtlijnen in 

ons grensgebied waardoor veel piloten uit neergeschoten geallieerde vliegtuigen via 

https://nl-nl.facebook.com/Documentatiegroep.4045/posts/het-verzet-in-de-kempen-1940-1945-thematentoonstelling-in-museum-de-bewogen-jare/903835339745429/
http://www.museumdebewogenjaren.nl/
http://www.museumdebewogenjaren.nl/
https://www.eindhovenfotos.nl/3/pan.html
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België, Frankrijk en Spanje het Britse gebiedsdeel Gibraltar konden bereiken om zo 

terug te keren naar hun vliegbasis. In Hilvarenbeek gebeurde dat bijvoorbeeld onder 
de bezielende leiding van onder meer Jan Naaijkens en de familie van der Heijden. 

Enkele "goede" marechaussees speelden een gewaagde maar belangrijke rol. 

Marechaussee Karst Smit organiseerde escapelijnen van Baarle-Nassau tot 
Hilvarenbeek, zodat bij belangrijke grensovergangen op hulp gerekend kon worden. 

Aan het ontstaan van de lijn Erica-Goirle en verzetsboerderij ’t Huufke op Abcoven 

wordt aandacht geschonken. Hoe kwam een dubbelspion bij ’t Huufke terecht? 

Persoonlijke getuigenissen, originele uniformen, valse legitimatiebewijzen en andere 
attributen van o.a. enkele marechaussees zijn in het museum te zien. 

 

Onderduikers hadden nieuwe papieren nodig, vervalste papieren uiteraard, een 
andere naam en nieuwe persoonsgegevens. Deze werden ook in de Kempen op grote 

schaal nagemaakt: legitimatiebewijzen, persoonsbewijzen, brieven, telegrammen, 

alles kon. "Veterke", een kundig ambtenaar op het gemeentehuis in Vessem was een 
expert in het weer tot "leven brengen" van personen. Jan Naaijkens uit Hilvarenbeek 

en Frans van Emst uit Oirschot maakten Duitse stempels na om de Duitsers op een 

dwaalspoor te brengen.  

 
(1) https://www.eindhovenfotos.nl/3/pan.html 
 
 
 
 

 
 

https://heemkundereusel.nl/files/Programma-R-deM-75-jaar-bevrijd.pdf 
 
 
 
 

https://www.eindhovenfotos.nl/3/pan.html
https://heemkundereusel.nl/files/Programma-R-deM-75-jaar-bevrijd.pdf
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Netersel 

 

 

 
 

Uit het Gedenkboek (1) van de P.A.N:  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
(1) https://www.eindhovenfotos.nl/4/Gedenkboek_PAN_pdf_Origineel.pdf 
 
 

 

https://www.eindhovenfotos.nl/4/Gedenkboek_PAN_pdf_Origineel.pdf
https://www.eindhovenfotos.nl/4/Gedenkboek_PAN_pdf_Origineel.pdf
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Op 25 september stoten de Engelsen door vanuit Casteren naar Netersel.  

Netersel komt onder vuur te liggen. Hierdoor komen er veel vluchtelingen terecht op 
Hoogcasteren en op de Heuvel. Bij één boer zijn het er zelfs 60. 

 

In de ochtend van 26 september komt bijna de hele rest van de bevolking van 
Netersel huilend en angstig in Hoogeloon aan. Een man vertelt Gerrit Beex en Jan dat 

zijn buren, oude mensen die slecht ter been waren, niet kunnen vluchten. In volle 

vaart gaan ze naar Netersel. De auto komt maar net over de zwaar beschadigde brug 

tussen Casteren en Netersel. Engelsen in Netersel vertellen dat er in de Zandstraat 
nog regelmatig Duitsers komen. Gerrit en Jan krijgen 10 minuten om de oude mensen 

op te halen. Dat lukt en met wat kruidenierswaren van J. Walen rijden ze terug naar 

Hoogeloon. Na een 2e rit wordt ook het lichaam van een overleden man van de 
Zandstraat in Netersel, naar Hoogeloon gebracht. 

 

Op 27 september gaan Frans en Gerrit weer naar Netersel. De boerderij van J. van 
der Heijden wordt in brand geschoten, op nog geen 200 meter van hen af. Er is geen 

Engels materiaal zoals tanks of carriers te zien, alleen twee vrachtauto’s onder de 

bomen bij de kerk. De lichamen van Klaas van der Ven en zijn zoon kunnen niet 

meegenomen worden. Wel wil Gerrit proberen een gezin achterin de Zandstraat in 
veiligheid te brengen. Hij treft ze niet aan. Wel laat hij een kalf en wat varkens uit hun 

hok los. Ze brullen van de honger. Bij J.W. wordt nog een zak rogge ingeladen en dan 

terug naar Casteren. Gerrit gaat te voet naar Hoogeloon omdat de wagen stukken 
kreeg. Op 28 september komt uit Netersel het gezin aan waar Gerrit naar had 

gezocht. Ze hadden in de kelder gezeten en niet op zijn kloppen gereageerd. 

 

Fons (2 van der Heijden (3) (30-1-1896) en Jan, Wim, Netje, Hoef B31, Netersel. 
 

 
Fons van der Heijden 

 

Uit het P.A.N. archief: 
 

"Met verschillende personen had Fons reeds een afspraak gemaakt en hulp toegezegd 

in geval ze onder moesten duiken. Hij kocht een kippenhok, hetwelk hij bewoonbaar 
maakte. Verder schafte hij dekens en bedden aan om op alles voorbereid te zijn. Met 

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

te nemen die deze hem mettertijd zou sturen.  
 
 
(2) https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111223&f=deaf538c76e5e839d4e93c75402b28af

&attachment=0 
(3) https://nl.wikipedia.org/wiki/Fons_van_der_Heijden 
 

 

https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111223&f=deaf538c76e5e839d4e93c75402b28af&attachment=0
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fons_van_der_Heijden
https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111223&f=deaf538c76e5e839d4e93c75402b28af&attachment=0
https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111223&f=deaf538c76e5e839d4e93c75402b28af&attachment=0
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fons_van_der_Heijden
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Ondanks de Duitse dreigementen neemt Fons volgende onderduikers op:  

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

2. Willie Hasenbos van 20 juli 1943 - 4 september 1944. Vaandrig.  

3. J.v.d.Does de Willebois van 14 augustus 1943 - 14 oktober 1943. Vanwege leeftijd. 
4. H. Wijers van 2 november 1943 – 1 februari 1944. Directeur jeneverstokerij.  

5. M. Westerwoudt van 24 augustus 1943 - januari 1944. Kunstschilder, arbeidsinzet. 

6. Loek Veeger van 21 februari 1944 - 23 september 1944. Medisch student. 

7. F.H. van 11 april 1944 - 15 augustus 1944. Arbeider. 
8. P.G. 29 juli 1944. Door Gestapo gezocht.  

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

    fabriek te Asten (2.   
10 H.N. van 7 september 1944 - 11 september 1944. Lid van de ondergrondse.  

11 Huub van Dooren (3) van 7 september 1944 - 20 sept. 1944. Fabrikant Tilburg. 

12 Harry van Dooren van 7 september 1944 - 20 september 1944. Zoon van 11.  
13 Rob van Schaik van 7 september 1944 - 20 september 1944. Vanwege leeftijd.  

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

     

Verschillende andere personen worden door zijn hulp op andere adressen 
ondergebracht o.a. P. v.d. S. en J. W. Verder brengt Fons nog een directeur van de 

Jurgens fabrieken (4) over de grens naar België. Ook zijn er onderduikers, die geen 

distributiebescheiden hebben. Evenmin eist hij, hetgeen vele boeren wel deden, dat 
zijn onderduikers meewerken op de boerderij. Hij beschouwt hen als gasten en  

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

 

De vriendelijkheid en voorkomendheid van zijn gezin evenals de volkomen vrijheid die 
wij steeds genoten verdient een woord van lof. Fons had een controle-luisterpost voor 

nieuwsberichten, ondanks het verbod om radio's te hebben. Steeds kon ieder die 

wilde, komen luisteren. Burgers, die hun nood kwamen klagen, gingen nooit met lege 
handen naar huis. 

 
(2) https://nl.wikipedia.org/wiki/Klokkengieterij_Eijsbouts 
(3) http://www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-0372-02.pdf 
(4) https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Jurgens%27_Margarinefabrieken 

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

gevlucht uit krijgsgevangenkampen ten Oosten van Berlijn : 

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

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

Coubret Lucien, soldat à Frontier, Aubusson, Creuse.  

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

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

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

grenswacht de grens te overschrijden Alles gelukt goed. Onderweg wordt het even 

moeilijk toen marechaussees de weg versperden. Na een warm pleidooi van Fons 
verlenen zij hun medewerking. In België krijgt Fons contact waardoor de mannen naar 

Frankrijk komen. Lange tijd later ontvangen wij een brief van George, waarin staat, 

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

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

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

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klokkengieterij_Eijsbouts
http://www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-0372-02.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Jurgens%27_Margarinefabrieken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klokkengieterij_Eijsbouts
http://www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-0372-02.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Jurgens%27_Margarinefabrieken
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Netje (1) van der Heijden (2) (1923) vindt piloot Ernest Holmes uit Durham on Tyne. 

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

hersenschudding en gebroken been. Holmes en Coleman worden door verraad in Antwerpen 
aangehouden op 17 juni 1944. Zij komen in mei 1945 thuis. 

 

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

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

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

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

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

kou. "Goedemorgen" zegt ze. Zij brengt hem naar een veilige plek: de boerderij van 

haar ouders, Fons van der Heijden en Mina van Hoof, die ondergedoken studenten en 
piloten onderdak verlenen. Ernest Holmes is niet de eerste en niet laatste onderduiker 

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

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

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

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

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

zaterdag 8 juni. Holmes weet uiteindelijk Antwerpen te bereiken, waar hij na verraad 

alsnog in Duitse krijgsgevangenschap belandt. 
 

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

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

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

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

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

neerkwam en vijf jonge mannen het leven lieten.  

Het was aan Ernest Holmes, 97 jaar oud, het te onthullen. "I’m so humbled, thank 
you," zei hij geëmotioneerd.  

 

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

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

later, en we staan hier nog steeds samen." 
 

 
 
(1) https://www.brabantserfgoed.nl/page/7383/hij-die-zijn-leven-geeft-voor-zijn-vrienden  
(2) https://www.brabantremembers.com/verzet/hij-die-zijn-leven-geeft-voor-zijn-vrienden/ 
 

 

 

https://www.brabantserfgoed.nl/page/7383/hij-die-zijn-leven-geeft-voor-zijn-vrienden
https://www.brabantremembers.com/verzet/hij-die-zijn-leven-geeft-voor-zijn-vrienden/
https://35squadron.wordpress.com/category/4-wwii/aircraft-wwii/losses-and-incidents-wwii/1944-losses-and-incidents/
https://www.brabantserfgoed.nl/page/7383/hij-die-zijn-leven-geeft-voor-zijn-vrienden
https://www.brabantremembers.com/verzet/hij-die-zijn-leven-geeft-voor-zijn-vrienden/
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Op 17 september vliegen honderden vliegtuigen met parachutisten over Netersel. 

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

 

Piet Gielen uit Dun vindt twee Amerikanen in de hei, die wij die middag nog ophalen. 

Het zijn G.H. Pitt en D.R. Dunham. Zij worden bij ons 2 dagen verzorgd en we 
brengen ze in de nacht van 18 september op 19 september naar Casteren, vanwaar 

ze naar Son vervoerd zouden worden.  

 
Maandag 18 september vernemen wij van Küper uit Bladel, dat er bij hem een 

Amerikaanse parachutist in de schuur is, waar hij geen raad mee weet. Fons gaat er 

heen en brengt hem mee naar huis. Het is Lucian Hopkins.  
Hopkins wordt, achter op de fiets, tegelijk met G. Pitt en D. Dunham naar Casteren 

gebracht. Daar worden ze door de P.A.N. door de linies naar Son gebracht. 

 

De Leest uit het Bladels Bosch komt ons hulp vragen voor een gewonde parachutist,  
de Amerikaan Moses Lopez.  

Deze wordt eerst verzorgd door Loek Veeger. Hij wordt ‘s middags op een platte 

wagen met rode klaver naar huis gereden, waar hij verpleegd wordt. Hij heeft een 
ongevaarlijke schotwond in de rug. Op 19 september komt de dokter bij Lopez en 

wordt de behandeling besproken. 

 
Op 20 september wordt 's morgens het huis doorzocht. De Amerikaan wordt niet 

gevonden want hij ligt op een zolder boven de varkensstallen. Lopez kan niet meer 

vervoerd worden zonder dat de Duitsers het zien. Wij voorzien hem echter wel van 
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voedsel. Om 5 uur 's avonds wordt hij echter gevonden. Wat er verder met hem 

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

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

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

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

doodschieten. Zij vertellen hem, alle spullen van de Engelsen gevonden te hebben.  

Intussen zijn ook Huub van Dooren, Clé Jeltens en Rob van Schaik en de vrouw van 
Fons door de Duitsers meegenomen.  

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

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

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

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

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

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

 

 
 

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

Lage Mierde om een mitrailleur te halen.    

 

 
 

Dick en Jacq uit Bladel. Twee man uit Netersel, incl. Jan van der Heijden. 
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Meer over de familie van der Heijden:  

 

 
 
https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111223&f=deaf538c76e5e839d4e93c75402b28af&att
achment=0 
 

 

 

 

https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111223&f=deaf538c76e5e839d4e93c75402b28af&attachment=0
https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111223&f=deaf538c76e5e839d4e93c75402b28af&attachment=0
https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111223&f=deaf538c76e5e839d4e93c75402b28af&attachment=0
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 In de Tweede Wereldoorlog is de Landschotse Heide (1) door de Duitsers gebruikt als 
oefenterrein voor het opleiden van piloten. De piloten waren gestationeerd op vliegveld 
Eindhoven. Het oefenterrein van meer dan 24 km2 groot ligt ingeklemd tussen Middel- en 
Westelbeers, Vessem, Casteren, Netersel, Lage Mierde en Esbeek en bestond voornamelijk uit 
bos en heide. Op de Landschotse Heide werd onder andere geoefend in het uitvoeren van 
precisiebombardementen en het beschieten van doelen met boordwapens. Als oefendoel 
werden in de "zee" van heide meerdere schijnboten aangelegd. De nepboten bestonden uit 
heideplaggen en zand en vormden samen een konvooi op volle zee. Naast zeedoelen werden er 

ook landdoelen nagebootst waaronder tanks en geschutsopstellingen. Ook heeft het 

oefenterrein dienst gedaan als Notabwurfplatz. Het kwam herhaaldelijk voor dat Duitse 
bommenwerpers hun missie om één of andere reden niet konden volbrengen en met de op 
scherp gestelde bommen moesten terugkeren naar hun basis. De Notabwurfplatz werd door 
hen gebruikt om van hun gevaarlijke lading af te komen en zodoende veilig te kunnen landen 
op het vliegveld Eindhoven. 

(1) https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111295&f=27e6fad061b9c8de66b4ad897dac6
bda&attachment=0 

https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111295&f=27e6fad061b9c8de66b4ad897dac6bda&attachment=0
https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111295&f=27e6fad061b9c8de66b4ad897dac6bda&attachment=0
https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111295&f=27e6fad061b9c8de66b4ad897dac6bda&attachment=0
https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111295&f=27e6fad061b9c8de66b4ad897dac6bda&attachment=0
https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111295&f=27e6fad061b9c8de66b4ad897dac6bda&attachment=0
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Hapert 

 

 

 
 

 

 
Geallieerden in Hapert. 

 
http://www.heemkundebladel.nl/?s=oorlog&post_type=beeldbank 

 

http://www.heemkundebladel.nl/?s=oorlog&post_type=beeldbank
http://www.heemkundebladel.nl/?s=oorlog&post_type=beeldbank
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Pater Kees Gijsbers, Tinus Smetsers  

 

 
 
Op 17 september 1944 begint de grootscheepse actie. De C-47's worden zwaar 

beschoten (2) door Duits luchtafweergeschut en rond 13.00 uur wordt de "Clay Pigeon" 

(de Kleiduif) van G.R. Brassesco van 436TCG (3) 82 Squadron getroffen, waardoor het 
toestel brandend naar beneden komt even ten noorden van Casteren.  

 

Flight engineer Joe Curreri (4) brengt zich met een parachutesprong in veiligheid.  

Hij wordt opgevangen door pater Kees Gijsbers en verborgen in Casteren en later 
overgedragen aan Adriaan Goossens, die een grote groep verzameld heeft. 

 

Daartoe behoren ook andere bemanningsleden van de Clay Pigeon, zoals Guide 
Brassesco, de piloot, die brandwonden en twee gebroken benen heeft en co-piloot 

Joseph Andrews die ook zwaar gewond is. Beiden zijn uit het brandende vliegtuigwrak 

gered door Tinus Smetsers uit Casteren. Tinus is waarschijnlijk Martinus Smetsers 
(1878-1963), sigarenmaker, die in 1910 trouwt met Maria van Gompel (1879-1942). 

(Zie ook bladzijde 132). 

 

Harry Tinkcom, de radiotelegrafist, heeft een geslaagde parachutesprong gemaakt.  
Hij  wordt door pater Kees Gijsbers in veiligheid gebracht. Op 21 september vindt de 

groep aansluiting bij Engelse troepen. 

 
Terwijl de bemanning van de Dakota er dus relatief goed is afgekomen, geldt dat niet 

voor de meevliegende paratroopers, getuige het ooggetuigeverslag van Joe Curreri: 

 

 "Het middendeel van de romp stond in lichterlaaie. De paratroopers duwden en 
elleboogden zich als een panikerende kudde schapen in wilde chaos een weg naar de 

open deur. Een voor een zag ik ze springen. Door de vaste kabels gingen hun 

parachutes snel open. Maar de vlammen die achter uit het vliegtuig sloegen, reikten 
naar hen als een enorme, vurige hand en ik zag met afgrijzen hoe hun parachutes als 

een fakkel in de hens gingen." 

 
Aan de grond ziet hij later nog de geblakerde resten van de laatste twee para’s die 

niet meer hadden kunnen springen en die in het brandende wrak zijn omgekomen. 

 
(2) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-

casteren-1940-1945 
(3) http://www.americanairmuseum.com/unit/383 
(4) http://www.rb-29.net/HTML/52E(Speed)Homan/52.RelatedStories/52.RStory01.01.htm 

 

 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
http://www.americanairmuseum.com/unit/383
http://www.rb-29.net/HTML/52E(Speed)Homan/52.RelatedStories/52.RStory01.01.htm
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
http://www.americanairmuseum.com/unit/383
http://www.rb-29.net/HTML/52E(Speed)Homan/52.RelatedStories/52.RStory01.01.htm
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Reusel 
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https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-reusel-1940-1945 

 
Tijdens de eerste dag van de Operatie Market Garden, 17 september 1944, om 13.25 uur, 
werd een Douglas C-47A die troepen vervoerde door FLAK geraakt.  
Het toestel stortte neer in Reusel bij het Buspad.  
 
Thijs Van Limpt zei op 31 oktober 2017 :  

Mijn moeder heeft ooit verteld, dat er achter de oude brandtoren een vliegtuig is neergestort. 
Deze werd vanuit hun woning "het peelhuis" neergeschoten door Duitsers. 
Later heeft mijn moeder nog een trouwring gevonden en deze naar de burgermeester 
gebracht, echter nooit meer iets van gehoord. 
 
Crew Chief James E. Swanson’s lichaam is nooit gevonden/geïdentificeerd. 
Er is onduidelijkheid in de rapporten of Swanson daadwerkelijk gesprongen is: ooggetuigen 
zijn het niet eens over of er drie of vier parachutes zijn gezien. Het Missing Air Crew Report 
10403 maakt melding van een gerucht dat Swanson door Duitse militairen zou zijn 
opgehangen, maar dat lijkt toch niet erg waarschijnlijk. 
 
Harrie Dirkx zei op 31 oktober 2017 :  
De broer van mijn vader, Hein Dirkx, heeft ooit een Engelse piloot die aan een parachute naar 
beneden kwam over de grens met België gebracht. 
De parachute moest ook zo snel mogelijk verdwijnen, omdat de Duitsers anders op het spoor 
van de piloot konden komen. Van de stof van die parachute heeft mijn moeder later mijn 
doopkleedje gemaakt. 

 

 

 

 

 

Heer Nieman, 

 

Zoals beloofd hierbij de documenten: 
- Mailwisseling Jan Schuit commandant PAN Reusel 
- Gezinsstaat Franciscus Vosters – zie Irma onder 3 
- Artikel zusjes Schuit in de Schéépoer 

Ik tracht nog gegevens van Claassen te achterhalen, als dat lukt stuur ik u die nog na. 

Ook het mailadres van de Heemkunde Bladel volgt. 

 

Groeten              Marcel Vosters 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-reusel-1940-1945
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Van Marcel Vosters ontving ik het volgende artikel van Jos Lavrijsen in de Schééper 

van september 2019, van de Heemkunde Werkgroep Reusel: 
 

Zusjes Schuit burgerslachtoffers van de slag om Reusel.  

 
Eind september 1944 was er een harde strijd om Reusel. Deze oorlogshandelingen 

worden de slag om Reusel genoemd. De zwaarste gevechten vonden plaats rond het 

centrum en het klooster in het centrum. Maar in de dagen daarvoor waren er ook al 

verschillende aanvallen geweest. Verschillende keren waren er ook granaten die 
ergens anders neerkwamen als waar ze bedoeld waren. 

Op 22 september vond er weer een aanval plaats. Er werd over en weer geschoten. 

Een van de projectielen kwam terecht aan het einde van de Wilhelminalaan. Daar 
woonde in die tijd het gezin Schuit. Vader Jan Schuit, moeder Antje Schuit-De la 

Fonteijne, oudste dochter Lydie (7-1-1934, Amsterdam) van 10, zoon Frans die 7 jaar 

oud was, Anneke (30-1-1942, Hoogeloon) van twee en jongste zoon Jan van een 
anderhalf jaar. Het gezin Schuit kwam oorspronkelijk niet uit Reusel. Maar omdat 

vader Jan een commies was werd hij met zijn gezin gestationeerd in de grens-

gemeente Reusel. 

 
Vader Jan en oudste zoon Frans waren op het moment van de inslag aan de andere 

kant van de straat. Vader Jan zag onmiddellijk het gevaar toen de beschietingen feller 

werden. Hij riep nog naar de overkant tegen zijn vrouw die met de kinderen Lydie en 
Anneke aan de gevel stonden dat ze naar binnen moesten gaan. Op dat moment sloeg 

de verdwaalde granaat in met vreselijke gevolgen. Anneke vond onmiddellijk de dood. 

Men constateerde slechts een heel kleine hoofdwond die haar wel fataal was 

geworden. Lydie werd door de klap tegen de muur geslingerd en overleed ter plekke.  
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Jan en Erna Schuit bij het graf van Lydie en Anneke op het protestants kerkhofje in Bladel.  

 
Moeder Schuit raakte zwaar gewond. Zij werd op een kar onder begeleiding van de 

pastoor naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De jongste zoon Jan van anderhalf 

lag aan de andere kant van die bewuste gevel in zijn bedje. Hij werd deels bedolven 
onder puin, glas en stukken steen. Hij bracht het er echter zonder kleerscheuren af. 

De beschietingen van Reusel werden in die laatste dagen van september 1944 dagen 

alsmaar heviger. Weldra moest iedereen vluchten. Kleine Frans ging met hun ome 
Joop, die kwam helpen, op de vlucht richting Bladel. Voor kleine Jan werd een 

schuilplaats gevonden bij de zusters. 

 

Na de bevrijding kwam het gezin Schuit, vader, moeder en kleine Frans weer in hun 
huis. Maar daar troffen ze een grote bende aan. De soldaten hadden er goed in huis 

gehouden. Veel was weggehaald of vernield. In een briefkaart die moeder Schuit na 

de oorlog schreef aan haar zus Sis beschrijft ze hoe de familie hun huis aantroffen. 
Een groot deel was leeggeroofd. De klok en de sieraden waren verdwenen, 

verschillende zaken waren kapot gesneden. 

Het huis werd zo goed als het ging weer opgeknapt. Maar het getroffen gezin is niet 

lang meer in Reusel gebleven. Ze zijn met zijn allen verhuisd naar Amsterdam en zijn 
ingetrokken bij de ouders waar zoon Martien is geboren. Daarna zijn ze verhuisd naar 

Vreeland waar kleine Anneke is geboren. Vader Jan kreeg daar weer een functie kreeg 

bij de goedereninklaring. 
 

Het hele gezin is getraumatiseerd door deze ernstige gebeurtenis. Kleine Jan heeft 

jarenlang gestotterd. Frans heeft nog steeds heel veel moeite met alles wat met 
schieten en ruzie heeft te maken. Hij is op 16 jarige leeftijd gaan varen op de wilde 

vaart. Vader Jan Schuit heeft nooit over de oorlog gepraat. Kleine Jan weet nog dat 

als hij er ook maar iets verteld werd over Duitsers dat pa dan boos werd. Broer 

Martien die de oorlog zelf niet heeft meegemaakt is altijd erg druk geweest. Kleine 
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Anneke, die na de oorlog is geboren, heeft haar moeder tot het einde begeleid.  

Ze heeft heel veel van haar moeder over de gebeurtenis gehoord maar heeft er veel 
moeite mee om er over te praten. 

 

In het begin van 2019 zijn Jan en zijn vrouw Erna op bezoek geweest in de Kempen. 
Samen met enkele leden van de Heemkunde Werkgroep Reusel en John Meulenbroeks 

van het Museum De Bewogen Jaren uit Hooge Mierde hebben ze het grafmonumentje 

van beide zusjes bezocht op de protestantse begraafplaats in Bladel. Het maakte op 

hen een diepe indruk. Ze hadden een groot aantal foto's en documenten mee 
gebracht. De Heemkunde heeft bij het samenstellen van hun tentoonstelling 

veelvuldig hiervan gebruik gemaakt. De Heemkunde Werkgroep Reusel is daarom ook 

erg verheugd dat een aantal familieleden aanwezig zal zijn bij de officiële herdenking 
op 4 en 5 oktober 2019. 

 

       
      Vader en moeder Schuit met Frans en Jan                   Antje, Jan, Frans en ome Joop 

 

 

 
 

 

Reusel ligt tussen Antwerpen en Eindhoven. De Duitsers willen deze aanvoerlijn 
blokkeren. Op vrijdag 22 september brengen ze geschut in stelling en leggen mijnen. 

Op zondag 24 september beginnen de aanvallen van de Engelsen. Op woensdag 27 

september wordt het zusterklooster in brand geschoten. De bewoners die daar in de 
kelder schuilen, vluchten naar Postel. Op donderdag 28 september moeten de 

vluchtelingen in de kelder van het fraterhuis vertrekken. Ze gaan naar Hooge Mierde, 

waar ze onder aanvoering van pastoor Muselaers op diverse plaatsen worden 

ondergebracht. De torenspits van de kerk is inmiddels naar beneden gekomen.    
De Engelsen trekken zich terug uit Reusel. Van maandag 2 op dinsdag 3 oktober 

trekken de Duitsers zich terug. Zij moeten posities innemen in de buurt van Tilburg en 

Baarle-Nassau. Op 4 oktober kunnen de Engelsen Reusel definitief innemen.  
Nu blijkt hoe groot de schade is. Er zijn vele doden onder de plaatselijke bevolking en 

onder de Duitse en Engelse militairen, tientallen afgebrande woningen en veel huizen 

zijn onherstelbaar beschadigd.  
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Het verwoeste zusterklooster                               Boerderij Lavrijsen na ontploffing munitiewagen 22-9  

 
 

In Reusel duiken de broers Oppenheim onder bij Jack en Willemien Heuvelmans. 

De familie Heuvelmans heeft een hotel, een café en een bakkerij.  
 

 
 
 

 

 

 
 
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/de-sint-jan-evangelistkerk-in-hooge-
mierde 

 

 
 

https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/de-sint-jan-evangelistkerk-in-hooge-mierde
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/de-sint-jan-evangelistkerk-in-hooge-mierde
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De Kempenaer (1):  

 

 
 

 
 

 
(1) https://www.weekbladdekempenaer.nl/reader/57390/964463/aandacht-voor-reusel-75-jaar-

bevrijd-de-slag-om-reusel 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.weekbladdekempenaer.nl/reader/57390/964463/aandacht-voor-reusel-75-jaar-bevrijd-de-slag-om-reusel
https://www.weekbladdekempenaer.nl/reader/57390/964463/aandacht-voor-reusel-75-jaar-bevrijd-de-slag-om-reusel
https://www.weekbladdekempenaer.nl/reader/57390/964463/aandacht-voor-reusel-75-jaar-bevrijd-de-slag-om-reusel
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Gevechten tot in de kerk van Reusel: mini-Stalingrad (1) 

 
In de Kempen lopen de Schotse en Welsh divisie al dagen op tegen hevig Duits verzet. 

Het idee van de geallieerden is de weg van Hilvarenbeek naar Tilburg te veroveren. 

Maar die mogelijkheid zien de Duitsers ook en daarom verdedigen ze fanatiek het 
strategisch gelegen Reusel. In het dorp breken zware huis-aan-huisgevechten uit. Er 

komen Duitse versterkingen, Fallschirmjäger. Luchtsteun van de RAF wordt afgewezen 

omdat de strijdende partijen te dicht op elkaar zitten. Zelfs in de kerk wordt  

gevochten. 
 

De bevrijders schreeuwen instructies naar elkaar in het Welsh omdat ze bang zijn dat 

de Duitsers ze ook horen. Geallieerde luchtsteun beëindigt uiteindelijk de zware 
gevechten. Geallieerde Typhoons vallen het klooster aan want er zitten 

Fallschirmjäger. 75 raketten landen in en op het gebouw, terwijl de monniken schuilen 

in de kelder. Aan beide kanten sneuvelen tientallen militairen en er is veel schade in 
het dorp. Het dorp wordt later omschreven als een 'mini-Stalingrad'. 

 

 
 

 
Revue "We duike nie mér onder" (2).  

 

"In de oorlog (3) wordt de kerk van Reusel totaal verwoest en direct na de bevrijding 

neemt het kerkbestuur het op zich om geld in te zamelen voor herbouw van de kerk. 
Een aantal mensen, onder wie pater Dré Wouters en Walter van Veldhoven, schrijft 

mee aan de revue die in totaal ruim veertig keer in de Kempen opgevoerd wordt. De 

totale opbrengst is maar liefst fl. 30.000,- wat omgerekend naar de tijd van nu een 
half miljoen euro is. Niet genoeg om een even hoge torenspits van te reconstrueren 

maar een mooi kerkgebouw is er wel van gebouwd." 

 
(1)  https://www.weekbladdekempenaer.nl/reader/57390/964463/aandacht-voor-reusel-75-jaar-bevrijd-

de-slag-om-reusel 
(2) https://www.ed.nl/kempen/reusel-geeft-oorlog-en-bevrijding-een-gezicht~a56223aa/ 
(3) https://heemkundereusel.nl/reusel-75-jaar-bevrijd.html 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3067322/Overloon-onder-vuur-Reusel-verandert-in-mini-Stalingrad
https://www.ed.nl/kempen/reusel-geeft-oorlog-en-bevrijding-een-gezicht~a56223aa/
https://heemkundereusel.nl/reusel-75-jaar-bevrijd.html
https://www.weekbladdekempenaer.nl/reader/57390/964463/aandacht-voor-reusel-75-jaar-bevrijd-de-slag-om-reusel
https://www.weekbladdekempenaer.nl/reader/57390/964463/aandacht-voor-reusel-75-jaar-bevrijd-de-slag-om-reusel
https://www.ed.nl/kempen/reusel-geeft-oorlog-en-bevrijding-een-gezicht~a56223aa/
https://heemkundereusel.nl/reusel-75-jaar-bevrijd.html
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De vlucht naar Postel (mei 2019) 

 
 
 
 

 
 

https://heemkundereusel.nl/uitgebrachte-publicaties.html 
 
 
 

 

 

 
 
https://www.heemkundereusel.nl/scheeper/Marietje%20Legius.pdf 

 

 
 

 

 
 

https://heemkundereusel.nl/uitgebrachte-publicaties.html
https://www.heemkundereusel.nl/scheeper/Marietje%20Legius.pdf
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Pilotenhelpers Bladel 

 
https://wwii-netherlands-escape-lines.com/helpers-of-allied-airmen/dutch-helper-list/dutch-helpers-by-
selected-cities-and-towns/dutch-cities-aalst-breda/bladel/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://wwii-netherlands-escape-lines.com/helpers-of-allied-airmen/dutch-helper-list/dutch-helpers-by-selected-cities-and-towns/dutch-cities-aalst-breda/bladel/
https://wwii-netherlands-escape-lines.com/helpers-of-allied-airmen/dutch-helper-list/dutch-helpers-by-selected-cities-and-towns/dutch-cities-aalst-breda/bladel/
https://wwii-netherlands-escape-lines.com/helpers-of-allied-airmen/dutch-helper-list/dutch-helpers-by-selected-cities-and-towns/dutch-cities-aalst-breda/bladel/
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Helpers van piloten en van onderduikers Bladel, Hooge en Lage Mierde, Netersel, 

Hapert en Reusel:  
 
 Berendsen, Johannes 

Martinus 
A97    Bladel 

 

Berendsen, Gerardus 
Wilhelmus Josephus, 
Gerrit 

A97 
 
John Loban 
Kwam neer bij Het 
Kroonven in Bladel 

Bladel 

 Bockting Egypte 
Onderduikers 

Bladel 

 Brock, Jan Abcovenseweg 
Basiskamp overval 
distributiekantoor 

Goirle 

 Christ, R. Onderduiker bij 
Tenbült 

 

 

Claasen, Eduard 
Vader van de volgende 
zoons, die in het verzet 
zaten:  

Sniederslaan 260                         Bladel 

 

Claassen, Antoon Sniederslaan 260 
Rayonleider L.O. 

Bladel 

 

Claassen, Eddy Sniederslaan 260 Bladel 

 Claassen, Kees Sniederslaan 260 Bladel 

 Corsten, dokter Leo Arts in opleidding  
Hielp kaakfactuur Zirn 

Bladel 

 

Daniëls, M.P.C.  Sniederslaan Bladel 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
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Daniëls, Peer 
"van de Zande" 
 
 

Sniederslaan 89 
Voorziet de 
onderduikers van 
levensmiddelen 

Bladel 

 Dirks, Jan   

 Doorne, Huub van  Wollen Stoffen 
Fabrikant Tilburg 
Ondergedoken bij vd 
Heijden 

Netersel 

 

Flipse, W.K. Willem Onderduiker bij 
Tenbült 
De Vorselse Molen 
 
Had Flipse een overall 
aan en P.A.N-band om 
zijn arm? 

Bladel 

 

Freericks, J.C.M. Hans Onderduiker bij 
Tenbült 
 
Willem en Hans 
zochten wapens. 
 

Bladel 

 Friesen, Johannes G A 253a           Bladel 

 Gielens, Piet Jachtopziener 
landgoed 

De Utrecht 

 Gindra, Jean Baptiste 
 
 

Sniederslaan 
Zorgt voor onderdak 
voor de Joodse familie 
ten Brink uit Tilburg. 

Bladel 

 Groenen  Bladels Bosch  

 Hapert, Jan van  Sniederslaan A235 
Kassier 
distributiekantoor 

Bladel 

 

Heijden, F.A. Fons v.d. 
Heijden-Hoof, Mina van 
 
en hun zoons:  

Hoef B31    Netersel 

 Heijden, J.A, Jan v.d.  Hoef B31 Netersel 

 Heijden, Wim v.d. Hoef B31 Netersel 

 

Heijden, Netje v.d. Hoef B31  
 
Vindt Ernest Holmes 

Netersel 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_de_Utrecht
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/simon-van-hapert-woensel-1887
https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111223&f=deaf538c76e5e839d4e93c75402b28af&attachment=0
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-vessem-1940-1945
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Heuvelmans, Jack en 
Willemien 

Wilhelminalaan 18 Reusel 

 Kok, J.J.    

 Koks, Graad  Hapert 

 Kraaijvanger, fam. Toon Stark dook onder Bladel 

 Kuppers, Albertus Dooland A5                               Bladel 

 Leest, Johannes de Neterselseweg A397             Bladel 

 

Meijer, Franciscus J. Frans Hooiberg A87                        Bladel 

 Meijer-Spronk, Theodore Hooiberg A87 Bladel 

 

Meijer, Gerrit  Bladel 

 

Nieuwegiessen, Goof en 
Soons 

 Bladel 

 Regina, zuster Hulp aan Amerikanen  

op Heieind.  

Hapert 

 

Roijmans, Josephus Sjef A299b  
Verbergt piloot. Die 
wordt opgehaald door 
Beex uit Hoogeloon, 
Claassen uit Bladel en 
v.d. Heijden uit 
Netersel. 

Bladel 

 Schans, Hendrikus v.d. Bredasebaan 2, A87a Bladel 

 Schoofs, Petrus J. Piet Sniederslaan A239 
Brengt William Farris 
en George Blanford 
naar hut ten noorden 
van Hapert. 

Worden door Fons vd 
Heijden, Loek Vergeer 
ea opgehaald. 

Bladel 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945


94 

 

 

Schuit, Jan Commandant Reusel Reusel 

 

Smets, Jos    

    

 

Soontiëns, Gerrit 
 

 

Bleijenhoek  
Zorgt voor groenten. 

Bladel 

 

Soontiëns, Jan Bleijenhoek  

 

Soontiëns, Nico Bleijenhoek 
Verstopt S. Hunter 

Bladel 

 Soontiëns, Adrianus Raambrug A137                    Bladel 

 Soontiëns, Johannes Raambrug A137                   Bladel 

 

Tenbült, Anna Gelderse Hoef 
Onderduikers 
Overland 
De Vorselse Molen 

Bladel 

 Tenbült, Herman  Bladel 

 Tenbült, Theo  Bladel 

 Uijthoven, Marinus, Arie Eten voor Amerikanen 
bij het Loo-ven. 
Anderson, Pfeifer, Just, 
Zirn 

Bladel 

 Valks, fam. pilotenhulp het Eenden-goor Hooge Mierde 

 Vanthoor, Emanniel Alb. Heeleind A291b Bladel 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/helpende-hand-van-de-buren
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Veeger, Loek M.   

 Verhagen, Anna Varkensmarkt Bladel 

 

Verhoeven, Joh. Alph. Jan v. Dessellaan A317 
pilotenhulp 

Bladel 

 Verhoeven, Louis  Bladel 

 Vosters, mej. Irma Markt 193A                                Bladel 

 Vosters, Piet  Bladel 

 v. Zomeren, Teunis Schoolstr. A301                      Bladel 

 Zijlmans, Dokter A.A.S, 
Adriaan 

Sniederslaan 278             
(A.276) 

Bladel 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://deautovanmnopa.nl/kentekens/n-9877
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Rayon Eersel: Eersel, Duizel, Steensel, Vessem, Wintelre, Knegsel 

 

 
 

 
https://www.eindhovenfotos.nl/4/Verslag_Piet_van_Woerkum_Eersel.pdf 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.eindhovenfotos.nl/4/Verslag_Piet_van_Woerkum_Eersel.pdf
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Eersel  

 

 
Eerste Amerikaans (1) verkenningsvoertuig dat via de Postelseweg Eersel binnenkomt. 

 
 
 

 
Postelseweg (Eersel-Witrijt-Postel) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(1) http://www.hskdeachtzaligheden.nl/tng/showmedia.php?mediaID=232&albumlinkID=156 

 

 
 

http://www.hskdeachtzaligheden.nl/tng/showmedia.php?mediaID=232&albumlinkID=156
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/tng/showmedia.php?mediaID=232&albumlinkID=156
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In Eersel wordt het verzet geleid door P.J. Piet van Woerkum, Dijk 33 en Jacobus (Ko)    

Kloosterman, politiecommandant in Steensel. Ordonnans is Louis G. 
Petrus Johannes van Woerkum is in 1918 geboren als zoon van Cornelis van 

Woerkum, sigarenmaker, wijk B148 in Eersel. 

 

 
P. v Woerkum, 1995 (1) 

 

 
Bijdrage van Van Woerkum aan het gedenkboek van de P.A.N: 

 

 
 

Dit is het verslag (2) voor de P.A.N. van de rayoncommandanten Piet van Woerkum en 
Ko Kloosterman. 
                  

 
 

Arrestatie (3) van NSB burgemeester Fonteyn-Strootman in september 1944 door Piet van 
Woerkum (rechts) en wachtmeester Vos. 
 
(1) https://www.weekbladdekempenaer.nl/nieuws/algemeen/637654/de-kempenaer-35-jaar-geleden- 
(2) https://www.eindhovenfotos.nl/4/Verslag_Piet_van_Woerkum_Eersel.pdf     
(3) http://www.hskdeachtzaligheden.nl/tng/showmedia.php?mediaID=235&albumlinkID=158&tngpage=

4 

https://www.weekbladdekempenaer.nl/nieuws/algemeen/637654/de-kempenaer-35-jaar-geleden-
https://www.eindhovenfotos.nl/4/Verslag_Piet_van_Woerkum_Eersel.pdf
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/tng/showmedia.php?mediaID=235&albumlinkID=158&tngpage=4
https://www.weekbladdekempenaer.nl/nieuws/algemeen/637654/de-kempenaer-35-jaar-geleden-
https://www.eindhovenfotos.nl/4/Verslag_Piet_van_Woerkum_Eersel.pdf
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/tng/showmedia.php?mediaID=235&albumlinkID=158&tngpage=4
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/tng/showmedia.php?mediaID=235&albumlinkID=158&tngpage=4


99 

 

Piet van Woerkum in "Ooggetuigen van de bevrijding", Ad van Gool:  

 
"Voor Piet van Woerkum (1918) zat het werk er op 19 september bijna op. Als 

rayonleider van de L.O. en op het eind als commandant van de P.A.N. van de 

gemeente Eersel was hij de laatste jaren van de oorlog intensief bij verzetsactiviteiten 
betrokken geweest. Op die bewuste bevrijdingsdag hoorde hij van Siemke Kox uit 

Duizel dat de geallieerden in het dorp waren aangekomen.  

 

Piet van Woerkum haaste zich naar de markt, waar hij P.A.N. collega Vos trof. Het 
tweetal, herkenbaar aan de blauwe P.A.N-overall, ging naar het gemeentehuis. Net 

toen ze daar binnen wilden gaan, kwam de Eerselse N.S.B-burgemeester, Fonteijn 

Strootman, d’n Baard genoemd, met een vlag naar buiten. Een Nederlandse vlag, dat 
wel. "Wat gaat er gebeuren ?", vroeg van Woerkum aan Strootman. "Ik ga de 

Nederlandse vlag uitsteken, want we zijn vrij", antwoordde Strootman. "Laat dat maar 

aan ons over" was het antwoord van de P.A.N-leden en onder hun begeleiding werd de 
Duitsgezinde burgemeester van het gemeentehuis op de markt naar het politiebureau 

aan de Dijk gebracht, achtervolgd door een hele groep uitgelaten dorpsgenoten.  

Op het politiebureau werd de opgepakte burgemeester in een cel gezet. Naar het 

schijnt, is hij na de oorlog voor zijn anti-vaderlandsgedrag berecht en tot zes jaar 
gevangenisstraf veroordeeld.  

 

Bij het uitbreken van de oorlog was de toen 22-jarige Van Woerkum in Amsterdam 
gelegerd. Kort na het uitbreken van de oorlog kwam Van Woerkum weer in Eersel aan 

en kon de latere personeelschef bij Henri Wintermans Sigarenfabrieken  zijn werk er 

als toenmalig loonadministrateur hervatten. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Wintermans) 

 
Knokploeg 

Piet van Woerkum is er de man niet naar om met zijn verzetsdaden te koop te lopen.  

Die karaktertrek was wellicht de reden dat hij destijds benaderd werd - en volgens de 
Eerselnaar moet het ongeveer halverwege de oorlog geweest zijn – rayonleider van de 

L.O. Deze goed georganiseerde organisatie bestond uit een landelijk netwerk dat zorg 

droeg voor het onderbrengen van onderduikers. Behalve in Eersel waren er in de 
Kempen nog meer afdelingen van deze organisatie. In Oirschot was Sjef Smulders, de 

latere burgemeester van Vessem, rayonleider, in Veldhoven was dat Christ 

Westerlaken, in Bergeijk Wim Verhoeven, in Steensel Ko Kloosterman en in Bladel 

Antoon Claassen. Met hen had Van Woerkum geregeld overleg, waarbij ook nog 
paterke Jansen van de abdij van Postel, Thieu Klijn uit Veldhoven en districtsleider 

Anton Vingerhoets betrokken waren.  

 
Als rayonleider kreeg Van Woerkum op gezette tijden  namen doorgespeeld van 

mensen voor wie een onderduikadres gezocht moest worden. Die namen stonden 

altijd op half afgescheurde briefjes. Via door Van Woerkum aangezochte helpers werd 
een geschikt onderduikadres gezocht. Als de onderduiker arriveerde, had deze altijd 

de andere helft van het afgescheurde briefje bij zich met ook zijn naam daar op.  

Het reeds eerder verstrekte stukje paier moest naadloos passen bij het stuk van de 

onderduiker, een bewijs dat er geen sprake was van een valstrik.  
 

Deelnemen aan een verzetsgroep was zeker niet van gevaar ontbloot. Dat gold met 

name als het activiteiten betriof van de knokploeg, die onder leiding stond van Theo 
Dirks uit Strijp. "Sander" heette deze knokploeg en ze was ondermeer verantwoorde-

lijk voor de overval op het distributiekantioor in Bladel, waar een grote lading 

bonkaarten werd buitgemaakt. Voor de overval had Van Woerkum een duplicaat 
sleutel laten maken bij smid Van den Hurk. Die duplicaatsleutel werd ’s avonds in 

plaats van de goede sleutel door de kassier van het distributiekantoor Jan van Hapert 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wintermans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wintermans
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(later is die ondergedoken in Annanina’s Rust in Hilvarenbeek) in een verzegelde 

envelop ingeleverd op het politiebureau. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Annanina%27s_Rust) 

 

Klooster 

De overval lukte en de buit, die na de overvalsnacht aanvankelijk in een bosje bij 
Hoogeloon verstopt was geweest, werd de dag daarna met paard en kar door Piet van 

Woerkum en een boerenzoon naar het klooster in Eersel gebracht. "Moeder-overste 

gaf altijd alle medewerking. Ze ging eerst altijd even naar de H. Joseph , en dan was 

het goed ", blikt Piet van Woerkum terug op die samenwerking. Diverse nachten heeft 
hij daarna op het klooster bij de buit geslapen, tot deze verder werd gedistribueerd.  

 

Geluk had Piet van Woerkum toen hij op een zaterdagmiddag rond 3 uur naar Theo 
Dirks in Strijp zou gaan. "Ik reed er op de fiets naartoe, maar onderweg zat Dirks mij 

onder de veranda van een café op te wachten. Het bleek namelijk dat hij die morgen, 

net teruggekeerd uit Amsterdam, gehoord had dart er mensen van zijn knokploeg 
opgepakt waren.  Daarom durfde hij niet mer naar huisen omdat hij wist dat ik zou 

komen, had hij mij opgewacht om me te waarschuwen. Had hij dat niet gedaan, of als 

hij thuisgekomen opgepakt zou zijn, dan was ik in dezelfde val gelopen. Hij is de rest 

van de oorlog nooit meer thuis geweest en is vanaf dat moment in Casteren bij 
meester Louwers ondergedoken geweest". 

 

Er waren meer keren dat zaken foutliepen. Zo werd er op een gegeven moment een 
overval gepleegd in het gemeentehuis in Eersel om het bevolkingsregister, blanco 

distributiestamkaarten en persoonsbewijzen met zegels in handen te krijgen. Het 

gebeuren zou plaatsvinden als er een "goede" politieman dienst had. Bij de overval 

werd echter verzuimd deze zin revolver af te pakken. Om zich de volgende dag 
geloofwaardig te kunnen maken tegenover zijn Duitse superieuren moest de 

betrokken wachtmeester wel schieten en verwondde zo twee van de overvallers, die 

daarna op de vlucht sloegen. De latere gemeentesecretaris, toen ambtenaar Hein 
Goossens werd, verdacht van medewerking, ontboden bij Weber, hoofd van de 

Sicherheitsdienst in Eindhoven, en door hem verhoord. Goossens was de persoon, met 

wie de knokplog de overval had opgezet. Ook na een tweede arrestatie werd hij door 
de SD vrijgelaten. 

 

Gefusilleerd 

Op een gegeven moment moest Van Woerkum een plattegrond van het vliegveld naar 
een andere contactpersoon btrengen, een reis die hem maar al te goed is bijgebleven.  

"Die plattegrond was voor Londen bestemd. Ik ha de plattegrond achter in mijn tas 

zitten en al fietsend kwam ik bij een controle van de Duitsers , die allerlei mensen 
aanhielden. Omdraaien kon ik niet meer. "Kalm blijven" dacht ik bij mezelf met in mijn 

achterhoofd de wetenschap dat ik er gloeiend bij zou zijn als ik gepakt werd. Rustig 

mijn pijp stoppend kon ik echter de controle passeren , zonder dat ze mij aanhielden. 
Dat waren momenten dat je door het ookg van de naald kroop. Dat realiseerde je je 

echter toen niet, maar dat kwam er later uit. Op zo’n ogenblik was het zaak rustig te 

blijven en te proberen de best mogelijke oplossing te zoeken. Je had geen tijd om 

bang te zijn". 
 

Piet van Woerkum was ook betrokken bij de zaak die uiteindelijk aan Janus en Jan 

Hoeks het leven kostte. Samen met Driekske bewoonden de drie vrijgezellen een 
boerderij, waar een onderduiker was ondergebracht. Deze had in Nijmegen een 

meisje. Op een keer was dat meisje op de boerderij op bezoek gekomen. Piet van 

Woerkum hoorde hiervan en ging zoals zo vaak naar de broers.  
"Ik zeg tegen die onderduiker: dat is nou het stomste wat je hebt kunnen doen. 

Enkele dagen later hoorde ik dat het meisje , dat uit Nijmegen kwam, daar opgepakt 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Annanina%27s_Rust
https://nl.wikipedia.org/wiki/Annanina%27s_Rust
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was. Dat was voor mij een teken dat de Duitsers iets wisten. Daarom ging ik meteen 

weer terug naar de broers Hoeks en ik heb er de onderduiker meegenomen en hem 
ergens anders ondergebracht. Ik zei tegen de broers dat ze moesten zorgen dat ze 

wegkwamen, want dat ze anders wweleens bezoek van de Duitsers zouden kunnen 

krijgen. Maar ja, de boerderij zomaar in de steek laten, dat was natuurlijk te moeilijk 
voor hen en ze bleven. Twee dagen later stond de Duitse SD bij hen, met het 

gearresteerde meisje. Dat hadden ze blijkbaar aan de praat gekregen. De broers 

werden alle drie opgepakt. Driekske mocht, om de boerderij bij te houden, al snel 

naar huis. De twee anderen zijn later in Vught bij een of andere represaillemaatregel 
gefusilleerd. Sinds hun arrestatie heb ik ook niet meer thuis geslapen".     

 

Telefoonkabel 
Uit de L.O. kwam de P.A.N. voort. Dat was de Partizanen Actie Nederland. Piet van 

Woerkum was er voor de gemeente Eersel commandant van, samen met Ko 

Kloosterman, een politieman uit Steensel. De P.A.N. was met name bedoeld om door 
haar acties de naderende bevrujding te ondersteunen.  

"Wij kregen tegen het eind van de oorlog bericht dat we naar de Engelse radio 

moesten luisteren, want als die een bij ons bekende slagzin zou uitspreken, zouden er 

’s nachts wapens en munitie voor ons afgeworpen worden. Op een nacht zijn wij toen 
met enkele mensen naar de Netersele hei geweest, want er zou een en ander gedropt 

worden. Toen we de vliegtuigen hoorden, gaven we met seinlampen het terrein aan. 

Maar opeens verschenen er ook Duitse vliegers en het gevolg was dat de Engelsen 
ervandoor gingen".  

 

De P.A.N. hield zich ondermeer bezig met sabotagedaden. Zo werd er door Janus 

Goossens uit Hoogeloon en Toon Groenen uit Steensel, een stuk spoorlijn in Tilburg 
onklaar gemaakt. Piet van Woerkum was met enkele anderen verantwoordelijk voor 

het vernielen van een hoofdtelefoonkabel die langs de fabriek van Henri Wintermans 

liep. Met z’n drieen, een onderduiker, Driek van de Ven en Piet van Woerkum gingen 
ze daar ’s nachts op af met een hakbijl werd de hoofdader van het telefoonnet 

doorgeslagen. De volgende dag fietste Van Woerkum gewoon naar zijn werk, waar de 

P.T.T-ambtenaren al bezig waren met het herstel. ’s Middags kwamen Duitsers met 
speurhonden de fabriek en omgeving verkennen. Maar Van Woerkum had de bui al 

voelen aankomen en was die middag niet op het werk verschenen.  

Veelvuldig werden er kraaiepoten gestrooid. Die werden bij smeden in de omgeving 

gemaakt. De kraaiepoten, toen nog tamelijk onbekend, veroorzaakten met name 
tijdens de terugtrekking van de Duitsers heel wat oponthoud.  

 

Gedistantieerd 
Na de bevrijding kwam de Intelligence Service het dorp binnen. Ze bestond uit 

Nederlanders die lijsten bij zich hadden van landgenoten die opgepakt zouden moeten 

worden. Piet van Woerkum was het niet eens met wat er zich toen heeft afgespeeld. 
"Er werden mensen opgepaktdie bijvoorbeeld alleen maar op het vliegveld gewerkt 

hadden. Het enige waar ik na de bevrijding nog mijn bemoeienis mee heb gehad, is 

de opvang van tijdelijke evacuees uit Bladel en Reusel.  

Een aantal P.A.N-leden is later bij de Koninklijke Patrouille en bij de Blauwe Jagers 
gegaan. Zo ook Jozef Schulte uit Steensel, die bij het opruimen van mijnen in Best 

dodelijk is getroffen.    

 
En of ik het nu nog zou doen ? Ik weet het niet. Die vraag is nu moeilijk te 

beantwoorden. Toen deed ik het uit vaderlandsliefde, overtuigd dat ik streed voor een 

goede zaak. Maar achteraf pas heb je in de gaten gekregen dat de risico’s veel groter 
waren dan je je toen realiseerde".  
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Luister naar het verhaal (1) over de gebroeders Hoeks. 
 

 

Janus (2) (Adrianus, geboren 23-1-1884 in Bergeijk), Jan (3) (Petrus Johannes, 

geboren 15-4-1886 in Eersel) en Driek Hoeks wonen in een van de 3 boerderijen aan 

de Hertheuvelsehoef, die eigendom zijn van de abdij van Postel.  
 

In het rustige buitengebied zitten veel onderduikers op de verschillende boerderijen 

en zo ook op de boerderij van de gebroeders Hoeks. Uiteindelijk nemen de Duitsers 
twee van de 3 broers mee; de jongste, Driek, mag op de boerderij blijven om voor het 

vee te zorgen. 

 
Na een nacht in een cel op het politiebureau in Eersel, worden Janus en Jan Hoeks 

overgebracht naar het concentratiekamp Vught. Na enkele maanden in kamp Vught 

worden ze op 11 augustus 1944, samen met 23 andere gevangenen door een 

vuurpeloton om het leven gebracht en gecremeerd. 
In Eersel is een straat naar hen genoemd en worden hun namen ook in ere gehouden 

in een gedenksteen in het kapelletje aan de Dijk. 

 

 
 
(1) https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=0wYiYs_TX_o&feature=emb_logo 
(2) http://www.hskdeachtzaligheden.nl/tng/showmedia.php?mediaID=490&albumlinkID=324&tngpage=

7 
(3) https://www.brabantremembers.com/wp-content/uploads/2018/12/Brabant-Remembers-

bundel_v12-FINAL-1.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=0wYiYs_TX_o&feature=emb_logo
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/tng/showmedia.php?mediaID=490&albumlinkID=324&tngpage=7
https://www.brabantremembers.com/wp-content/uploads/2018/12/Brabant-Remembers-bundel_v12-FINAL-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=0wYiYs_TX_o&feature=emb_logo
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/tng/showmedia.php?mediaID=490&albumlinkID=324&tngpage=7
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/tng/showmedia.php?mediaID=490&albumlinkID=324&tngpage=7
https://www.brabantremembers.com/wp-content/uploads/2018/12/Brabant-Remembers-bundel_v12-FINAL-1.pdf
https://www.brabantremembers.com/wp-content/uploads/2018/12/Brabant-Remembers-bundel_v12-FINAL-1.pdf
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Hallo Han, 

 

Even iets anders. 

Vorig jaar verscheen in Eersel een boek over de oorlog met een dubbele titel: 

Het lot van de gebroeders Hoeks (deel 1) 

Eersel tijdens de bezetting 1940 -1944 (deel 2) 

 

Aan de gebroeders Hoeks zijn in dit boek de meeste bladzijden gewijd. En niet voor niks. Die twee 

mannen wisten van een ondergedoken verzetsstrijder. Eenmaal gearresteerd weigerden ze de 

Sicherheitsdienst te vertellen waar die verzetsstrijder te vinden was. Ze doorstonden daarvoor 

martelingen en werden uiteindelijk geëxecuteerd.  

Bij toeval stuitte ik op nog onbekende informatie over deze twee broers. 

Het boek is toe aan de derde druk. En de nieuwe informatie zal daarin worden verwerkt. 

Bedoelde informatie die ik vond in de notulen van de G.I.O.W. 

Zie (2) met rondvraag… bij een huisgezin… over het betalen van een vergoeding … door de 

verzetsstrijder uit het Noorden… 

 

We hebben het hier is over twee mensen die hun leven hebben gelaten voor een verzetsstrijder.  

 

Dit wou ik je even laten weten. 

Groet,  Ad Tilborghs 
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De geschiedenis van Eersel tijdens de bezetting is gebaseerd op uitgebreid onderzoek 

aan de hand van vele dossiers uit verschillende archieven, verklaringen van 
ooggetuigen, nabestaanden en hoofdrolspelers, maar ook van een pas in 2018 

gevonden verslag van de Eerselse verzetsman Piet van Woerkum: 

   
  Uitgave: Heemkundige Studiekring De Acht     

  Zaligheden (1) 

   

  Omvang: ca. 190 pagina’s, geïllustreerd 
  Verschijning: 28 november 2019 

  Het boek is voor € 20,00 te koop (zo lang de  

  voorraad strekt) aan de balie bij het Kempen-  
  museum De Acht Zaligheden te Eersel. 

 

  Inhoud (2) 
 

 

 

 
 
(1) http://www.hskdeachtzaligheden.nl/ 
(2) https://www.ed.nl/kempen/broers-janus-en-jan-hoeks-uit-eersel-voorkwamen-veel-ellende-door-te-

zwijgen-over-verzets-mensen~a02b6253/ 
 

      
 
Zr. Reinildis. 

 

Moeder-overste van het Sint-Jacobusklooster te Eersel van oktober 1938 tot augustus 

1945. Zij werd geboren als Wilhelmina Elferink te Rijssen (OV) op 16 oktober 1885 en 
overleden op 1 november 1964. 

 

Tijdens de oorlogsjaren vonden veel onderduikers een schuilplaats in het klooster, 
waaronder ook Britse militairen. Voor deze hulp ontving zij in 1946 een Britse 

oorkonde. In Eersel werd ook een straat naar haar vernoemd. 

 

 
http://www.markand-media.nl/userfiles_schattenvanbrabant/files/BBV/Eersel%20-
%20Zuster%20Reinildis%20Eersel.pdf 
 
 

 
 

http://www.hskdeachtzaligheden.nl/
https://www.ed.nl/kempen/broers-janus-en-jan-hoeks-uit-eersel-voorkwamen-veel-ellende-door-te-zwijgen-over-verzets-mensen~a02b6253/
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/
https://www.ed.nl/kempen/broers-janus-en-jan-hoeks-uit-eersel-voorkwamen-veel-ellende-door-te-zwijgen-over-verzets-mensen~a02b6253/
https://www.ed.nl/kempen/broers-janus-en-jan-hoeks-uit-eersel-voorkwamen-veel-ellende-door-te-zwijgen-over-verzets-mensen~a02b6253/
http://www.markand-media.nl/userfiles_schattenvanbrabant/files/BBV/Eersel%20-%20Zuster%20Reinildis%20Eersel.pdf
http://www.markand-media.nl/userfiles_schattenvanbrabant/files/BBV/Eersel%20-%20Zuster%20Reinildis%20Eersel.pdf
http://www.markand-media.nl/userfiles_schattenvanbrabant/files/BBV/Eersel%20-%20Zuster%20Reinildis%20Eersel.pdf
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Duizel 

 
Duizel (1) in de Tweede Wereldoorlog. 

 

De Duizelse soldaten hebben het er goed afgebracht. In de loop van mei en juni 
komen de meesten weer thuis. Toen de mobilisatie aanbrak werkte Johannes Balduk  

als bakkersknecht in Hoogeloon. In het begin van de mobilisatie trouwt hij met Jo 

Bakkers uit Duizel.  

Hun huwelijk is van korte duur. Johannes sneuvelde op 15 mei 1940 in 
Schoonrewoerd, in de buurt van Leerdam. Jo keert terug naar Duizel. Nadat Jo in 

1990 overlijdt is het stoffelijk overschot van haar man herbegraven op de militaire 

begraafplaats op de Grebbeberg. Soldaat Johannes Balduk lag begraven op het 
Duizelse kerkhof. 

 

De distributie wordt ingevoerd en er komt van alles op de bon. Het is voor veel 
mensen behelpen om de eindjes aan elkaar te knopen. Stiekem worden varkens en 

kippen gehouden om in het dagelijks voedsel te voorzien. Groenten worden zoveel 

mogelijk zelf geteeld en geconserveerd. Ook wordt er thuis brood gebakken. 

 
De bezetter gaat steeds meer op zoek naar grondstoffen zoals koper, lood, tin en 

nikkel. De boeren moeten per hectare grasland 10 meter gebruikt prikkeldraad 

inleveren. Op 13 januari 1943 worden de klokken uit de kerk en de toren geroofd. 
Radio’s en fietsen worden ingevorderd. 

 

Naarmate de oorlog verder verstrijkt neemt het aantal bombardementsvluchten vanuit 

Engeland op Duitsland, toe. ’s-Nachts bombarderen de Engelsen en overdag de 
Amerikanen. Het afweergeschut en de zoeklichten op Welschap maken overuren. Op 

11 april stort een Lancaster bommenwerper neer ten noorden van Duizel. Drie 

bemanningsleden komen om. Vier werden door de ondergrondse een paar dagen 
verborgen gehouden op de zolder van het C.H.V. pakhuis, voordat zij een veilige 

oversteek naar België konden maken. 

 
Op 11 april 1944 stort rond 23.00 in de buurtschap De Weide tussen Hoek en Mosik, even ten 
noorden van Duizel, een Lancaster I (2) bommenwerper (LL784) van het 619 Squadron neer. 
Vijf mannen komen om. Navigator E.A. Drake en bommenrichter A.K. Baker kunnen het 
vliegtuig met een parachute verlaten, zij overleven het. Ze worden wel krijgsgevangen 
gemaakt. Drake wordt ruim een week na de crash, op 19 april, in Brussel gearresteerd. 
 

Sandra Hakkens zei op 30 augustus 2012:  

Ik heb ondertussen iemand gesproken over de crash. Henk Wintermans was destijds 15 jaar oud. Hij 

heeft, samen met politieman Slagboom uit Eersel, twee piloten van deze crash de grens naar België 

over geholpen. Dhr. Wintermans moest op het pad met de fiets rijden terwijl de politieman met de 

piloten door het bos sloop. Zo zijn ze via Hapert en Bladel naar de grens gelopen. Hij weet helaas 

de namen niet meer maar heeft wel gehoord dat ze bij Brussel zijn opgepakt maar daar gevlucht zijn 

oid. Hij mocht van de politieman tegen niemand iets zeggen en hij moest de fiets in de schuur 

opbergen. Die heeft de politieman 's nachts opgehaald.  
 
 

 
 
(1) https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7610-duizel-in-de-tweede-

wereldoorlog/ 
(2)  https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-duizel-en-steensel-1940-1945 
 
 

https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7610-duizel-in-de-tweede-wereldoorlog/
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-duizel-en-steensel-1940-1945
https://www.bhic.nl/thread/view/page/8942/0
https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7610-duizel-in-de-tweede-wereldoorlog/
https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7610-duizel-in-de-tweede-wereldoorlog/
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-duizel-en-steensel-1940-1945
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Robert Daggelders zei op 24 juni 2012: 

De fotos van het bordje zijn naar u onderweg. Samen met fotos van een kogel. Waarschijnlijk uit 

het vliegtuig! Tijdens gesprekken met de familie kwam boven water dat er niet 1 bordje is maar 

drie, in verschillende grootte. Een normale grote voor de oudste, een driekwart voor de middelste en 

een kleintje voor de kleinste. Ik heb de andere twee nog nooit gezien, maar ik ga eens kijken of ik 

ze boven water kan krijgen. Naast de bordjes is er ook een melkkoker gemaakt van het vliegtuig 

materiaal, dus het vliegtuig is flink gestript geweest. Er kwam ook boven water of eerder gezegd 

boven de grond dat ook een machinegeweerkogelband en een bajonet uit het vliegtuig gehaald zijn 

en begraven op het terrein van de Dennenoord. Als kleine jongen heb ik de band gevonden en een 

kogel ervan gekregen van mijn pa. De bajonet en de melkkoker zijn in bezit van mijn oom. De 

kogelband is weer terug begraven. Waar is niet bekend, maar het is zeker op het KBP te Hapert, 

maar of het in tussen gevonden is, geen idee. Ik zou er niet naar gaan graven want de band was eind 

jaren 70 al erg verroest. Het vliegtuig is neergestort achter de boerderij van Tilburgs. Kijkend van 

Hapert naar Duizel van het kruispunt bij het Tweewielerhuis. Had je eerst de rechts de boerderij van 

Dijkmans (bestaat nog, daarna van Heijst (nu fietstunnel) en dan aan de (linker)overkant de 

boerderij van Tilburg. Volgens de overlevering moet het daarachter richting Duizel gevallen zijn, 

redelijk dicht bij want er wordt gesproken van korte loopafstand. Dus rechts van de Opel Garage. Er 

zijn voor zover bekend drie doden geborgen en drie piloten zijn er met parachutes geland en 

inderdaad verborgen door het verzet. Van een van de parachutes is, naast een jurk ook een 

tafelkleedje gemaakt. Helaas bestaat dit met grote waarschijnlijkheid niet meer.  

 

     
 

 
Bij Neerpelt vertraagt de opmars van de bevrijders. Hemelsbreed is dit maar 20 

kilometer van Duizel verwijderd. Het kanongebulder is duidelijk te horen. De zware 

ontploffingen die de volgende dagen te horen zijn, worden door de Duitsers 
veroorzaakt. Zij blazen op het vliegveld startbanen op en hangars, munitie- en 

benzinevoorraden. 

 

Op zondag 17 september komt er een complete luchtvloot over. Zware 
bommenwerpers slepen zweefvliegtuigen mee. Afweergeschut in Bladel neemt de 

vliegtuigen onder vuur. Veel van de neergeschoten bemanningsleden worden geholpen 

door mensen uit de buurt. Zij verbergen de militairen tot de Engelsen arriveren. Om 
half drie begint de geallieerde opmars vanuit Neerpelt. Er wordt hevig gevochten rond 

Valkenswaard maar de opmars gaat verder. Op de 18de wordt Eindhoven bevrijd. Op 

dinsdag 19 september bereiken de Welsh Division, komende vanuit Postel, eerst 
Eersel en daarna Duizel. Aangezien er in Duizel geen Duitsers zijn verloopt de opmars 

voorspoedig. Al snel wordt het dorp overspoeld met Engelse soldaten. 
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Op de dag na de bevrijding, 20 september, komt sergeant Arthur Fraser om het leven. 

Hij wordt tijdelijk begraven tegenover de school aan de Meerstraat. Op 20 september 
2018, precies 44 jaar nadat hij sneuvelt, wordt er een bord met zijn naam onthuld op 

een fietspad in Duizel. Dit gebeurt door zijn dochter Hazel die in gezelschap is van 

twee Britse veteranen en enkele nabestaanden van soldaten die in 1944 in Duizel en 
omgeving gevochten hebben. 

 

Er kwamen steeds meer vluchtelingen richting Duizel. Door de hevige gevechten in 

Reusel, Bladel, Netersel en Casteren vluchten veel mensen weg uit deze dorpen. Er 
zijn in Duizel gezinnen waar elke dag voor wel 40 mensen gekookt wordt. 

 

In een boerderij tegenover de huidige locatie van het kapelletje wordt een Engels 
noodhospitaal ingericht. Soldaten die in de omgeving van Reusel gewond raken 

worden hier verpleegd. Gewonde soldaten die in het hospitaal sterven, worden 

begraven langs de kerk. Uiteindelijk liggen hier 31 soldaten tijdelijk begraven. In juni 
1946 zijn zij herbegraven op de Engelse militaire begraafplaats in Bergen op Zoom. 

 

In de jaren 50 werd de Mariakapel gebouwd als dank dat Duizel bespaard bleef van 

grote oorlogsschade. In de kapel hangt een plaquette met daarop de namen van de 
31 militairen die zijn overleden in het noodhospitaal. Ook zijn de namen van de 

omgekomen bemanningsleden van de neergestorte Lancaster vermeld, alsmede drie 

Nederlandse militairen die in Duizel begraven liggen. 
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Steensel 

 

 
 
 

 
 
12e jaargang  nr 9  website: www.dehollekes.nl 6 Harrie Huijbers Cronieck 
 
https://docplayer.nl/13792164-Nieuwkomers-belangrijke-gebeurtenissen-in-steensel.html 

 

Steensel is op 18 september 1944 bevrijd door een bataljon van de Welsh Division 
(Engelsen). Tijdens de oorlog is er in Steensel nooit echt stevig gevochten. Alleen 

tijdens de bevrijding vinden er schotenwisselingen plaats met Duitsers die zich schuil 

houden in de bossen richting Knegsel. Winkels en cafés blijven tijdens de oorlog 
gewoon open en paterke Jansen uit Postel kan gewoon de kerkdiensten vervolgen.  

 

Café De Ster is het middelpunt van het verzet in Steensel. Het café is de 

ontmoetingsplaats waar afspraken worden gemaakt. Ook worden er wapens 
opgeslagen en zijn er gedurende de oorlog ongeveer 600 onderduikers bij De Ster 

geweest. De belangrijkste verzetsgroep in Steensel wordt gevormd door de P.A.N.  

Deze groep is eveneens in De Ster gevestigd en bestaat ongeveer uit 20 personen.  
 

     
 

De vaste kern is: paterke Jansen, Van der Goes, Janus Groenen, Cees Smetsers 
(exploitant van De Ster), Gerard Langeveld en Jacobus (Ko) Kloosterman. Het 

geweten achter deze club is Hanneke Smetsers (de vrouw van Cees). Zij houdt de 

orde en zorgt voor de gewenste spullen. Tevens is zij koerierster. Overdracht van 
informatie vindt meestal tijdens de kerkdiensten plaats.  

https://docplayer.nl/13792164-Nieuwkomers-belangrijke-gebeurtenissen-in-steensel.html
https://docplayer.nl/13792164-Nieuwkomers-belangrijke-gebeurtenissen-in-steensel.html
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De rol van Ko Kloosterman is altijd wat onderbelicht gebleven. Hij is politieman in 

Steensel en komt oorspronkelijk uit Zeeland. Voor de meeste Steenselnaren lijkt hij 
als politieman samen te werken met de Duitsers. Echter door zijn functie kan hij ‘s 

avonds vrij ongestoord zijn activiteiten uitvoeren. Bijvoorbeeld het rondbrengen van 

eten voor onderduikers en het vervoeren van geallieerde piloten naar de grensstreek, 
zodat zij via België en Frankrijk weer naar Engeland kunnen terugkeren.  

Verder voert Kloosterman diverse sabotageacties uit en helpt hij mee bij wapen-

droppings en het strooien van kraaienpoten gestrooid om de Duitse transporten te 

frustreren. Door zijn contacten in Zeeland doet Kloosterman ook aan spionage.  
Hij brengt berichten van de verdedigingswerken aan de kust bij Walcheren aan het 

verzet in Eindhoven. Deze berichten krijgt Kloosterman van zijn vader die ook in het 

verzet zit.  
 

Na de oorlog heeft Kloosterman veel moeten doen voor eerherstel. Op 5 januari 1947 

schrijft Anton Vingerhoets, de voorzitter der Stichting Provincie Noord-Brabant en zelf 
verzetsleider in Veldhoven het volgende:  

"De heer J. Kloosterman is een der ijverigste en succesvolste leden geweest van de 

landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. Hij was in het district de Kempen 

rayonleider van rayon 5 (Centrum van De Kempen) en voerde als zodanig zijn 
opdrachten nauwkeurig uit en was zeer nauwgezet in zijn verantwoording. Opvallend 

was dat hij bij al het illegale werk toch zijn plichten als politieman bleef nakomen en 

dat zonder ook maar een enkele keer zich on-nederlands te gedragen. De brief wordt 
afgesloten met de woorden: Wij kunnen rustig en volmondig zeggen: Een van de 

allerbesten uit onze gelederen".  

Uiteindelijk is Ko Kloosterman weer terug gekeerd naar Zeeland en is in West-Capelle 

gaan wonen. (Bron: Het verzet in WO II, landelijk en plaatselijk van Koen Willems, 
1995). 

 

 
Toon Groenen, https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7694-steensel/ 

 

Als bouwvakker blijkt Antonius Cornelis (Toon) Groenen al een moedig man. Het 4e 
kind van de familie Groenen en van Hulst uit Steensel is een van de weinige 

bouwvakkers die het aandurft om werkzaamheden te verrichten boven op het dak van 

de kiosk op de Markt in Eersel. Misschien kende hij geen angst, of leefde hij juist voor 

https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7694-steensel/
https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7694-steensel/
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de spanning. We weten het niet. Over zijn moed valt echter niet te twisten, zo blijkt 

ook uit zijn latere acties. 
 

Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers ons land binnen. Toon is dan bijna 32 jaar. Het 

uitbreken van de oorlog blijkt voor de vrijgezelle Toon een keerpunt. Zijn keuze om in 
het verzet te gaan, heeft zijn leven voorgoed bepaald. 

 

Toon bezoekt het café de Reizende Man in Meerveldhoven graag. Daar komt hij in 

aanraking kwam met het verzet en met zijn toekomstige vrouw.  
 

 
 
Café de Reizende Man staat tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw aan de Provinciale weg 90 
te Meerveldhoven, op de plaats waar nu materialen van VMB staan uitgestald. De Reizende 
Man wordt uitgebaat door Huub Zijlmans, die actief is in het Veldhovense verenigingsleven, 

o.a. in de motorclub. In 1948 wodt in zijn café de wielerclub TWC Tempo opgericht, waarvan 
Huub voorzitter wordt. Hij is ook degene die de Omloop der Kempen naar Veldhoven haalt. In 
1957 sluit Huub zijn café. Het is in de Reizende Man waar hij zijn latere bruid en kasteleins-
dochter, Maria Zijlmans (1921-2014) leert kennen. 

 
Het café wordt druk bezocht door Duitse militairen die op nabij gelegen vliegveld 

Welschap gelegerd zijn. Het beleid is dat Duitsers alleen het café binnengelaten 

worden onder de voorwaarde dat ze geen wapens mee naar binnen nemen. Handig 
voor het verzet, die de pistolen zo buit maakt. Vervolgens is het zaak om de soldaten 

flink dronken te voeren, zodat ze niet meer weten waar ze hun wapens gelaten 

hebben. Het zijn kleine, maar effectieve acties. 

 
Toon Groenen ontwikkelt zich vervolgens als échte verzetsman. Hij brengt geheime 

informatie en spionagemateriaal over en verleent hulp aan onderduikers en piloten.  

 
Toon wordt betrapt door de Duitsers terwijl hij stafkaarten naar Zeeland wil brengen. 

Hij weet ze snel te verstoppen in een droge sloot en met een verhaal dat hij op weg is 

om koeien te gaan kopen, laten de Duitsers hem gaan. Toon komt met de schrik vrij…. 
Ook doet Toon dienst als ordonnans (berichtgever) bij de in Steensel gestationeerde 

politieagent Kloosterman. In het voorjaar van 1944 sluit Toon zich aan bij de P.A.N.  
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4 september is het zo ver. Na zorgvuldige voorbereidingen, verstoppen ze zich in een 

dennenbosje, dicht tegen de spoorlijn aan om daar verdere voorbereidingen te treffen 

om te trein op te blazen. Regelmatig passeert er een Duits controlewagentje over het 
spoor. Uiteindelijk horen  ze tegen een uur of één de trein aankomen. De twee 

dappere mannen kruipen omhoog en plaatsen het explosief (trotyl) tegen de zijkant 

van de rails. Adriaan Goossens maakt zich snel uit de voeten. Als hij halverwege het 

dennenbos is, volgt een enorme explosie. Daarna wordt er hevig geschoten, maar 
Adriaan weet te ontkomen. Hij vreest dat Toon het niet heeft overleefd, totdat na 

enkele minuten Toon terugkeert met de woorden: 

 
"Hode gè die Moffen veur op de locomotief nie zien zitte? Die heb ik er urst mer is 

afgeschote".  

 
Het is een wonder hoe Toon dit heeft kunnen overleven. Het effect van de actie is 

onduidelijk. De Duitsers staan erom bekend dat ze schade aan de voor hen zo vitale 

spoorwegverbindingen snel kunnen repareren. Zeker is dat er in ieder geval op 6 

september 1944 weer treinen rijden tussen Breda en Tilburg. 
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Na zijn lidmaatschap van de P.A.N is hij tot twee maal toe als militair vertrokken naar 

Indië. Toon werd bevorderd tot sergeant. Op 1 mei 1950 meerde hij weer aan in de 
haven van Amsterdam.  

 

Meerveldhoven en Zeelst 1950 -1960 - Suriname 1960-1963 en weer terug.  
Na zijn tweede verblijf in Indië is de familie Toon Groenen in Meerveldhoven gaan 

wonen. Hier wordt hun tweede kind geboren en ook de jongste telg van het gezin, 

Tom. Zij verhuizen naar Zeelst en Toon werkt als militair op de kazerne in Oirschot. 

 
 

 

 

  
 R.K. begraafplaats Servatiushof Westerhoven 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/602006/916665/Antonius-C-Groenen-1908-1973
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Vessem 

 
Neergekomen vliegtuigen in Vessem e.o, door kolonel A.P. de Jong, ministerie van 

defensie: 

 
17 juni 1942, 02:30 
Halifax W1117 van 35 squadron, basis Linton-on-Ouse, Yorkshire, neergeschoten door 
Oberleutenant Reinhold Knacke van de Erste Gruppe Nachtjagdschwader 1, met Messerschmitt 
Bf-110 nachtjager. Neergekomen bij Bijsterveld B94, grens Vessem, Veldhoven, op het land 
van Van Hees. Van de bemanning overleefde alleen de navigator M.W. Brown. Hij was buiten 
bewustzijn, had een hersenschudding en een gebroken linker enkel.  
 

Uit een rapport van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers, kring Vessem, hoofd P. 

Lasance: 
 
Dinsdag 24 mei 1944, ca. 6 uur. 
Een 4 motorige bommenwerper valt in het Broek achter het Meerven. Vijf inzittenden gedood. 
Een in veiligheid gebracht door Jan Verhoeven, koperslager in Bladel. (Zijn naar Coba Pulskens 
in Tilburg gebracht; voetnoot van J.C. Aarts). Twee anderen richting Middelbeers vertrokken. 
Vermoedelijk gekomen bij Fons van der Heijden te Netersel.  

   

 
 

 
 
Om ca. 4 uur landde een glider zonder trekker achter het Rietven op de Kuilenhurk in een 
dennenbos. 4 Amerikaanse inzittenden in veiligheid gebracht. In de nacht heeft 
ondergetekende deze 4 plus Jeep naar Wintelre gebracht. Hier de andere dag door enkele 
verkenningswagens van het 2e leger opgehaald. Een van de namen was Wright.  
(Deze zijn over het nog in handen van de moffen zijnde vliegveld naar Son gereden om de parachutisten 
daar over de brug te krijgen onder aanvoering van luitenant Palmer; voetnoot van J.C. Aarts). 
 
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-vessem-1940-1945 

https://35squadron.wordpress.com/category/4-wwii/4a-aircraft-wwii/losses-and-incidents-wwii/1942-losses-and-incidents/
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-vessem-1940-1945
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-vessem-1940-1945
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17 september 1944, ca. 3 uur. Een tweemotorige trekker van een glider stort neer achter de 
R.K. Kerk in de Grootakker. Twee piloten begraven op kerkhof Vessem, oa. Raymond 
Wisniewsky. 

 
Kees vd Loo, juli 2018: 
Op 17 september 1944 kwam achter de kerk in de Grootakker een C-47A Skytrain van 
437TCG/85Sq. neer, gevlogen door Capt W. Yeager. Een tweede piloot zou Raymond 
Wisniewsky geheten hebben. Beiden kwamen om en werden begraven op het kerkhof in 
Vessem. Dankzij Els van Houtum weten we nu dat deze Amerikanen zijn herbegraven.  

Raymons Peter Wisniewsky (29) is in ieder geval in Margraten begraven, graf J.7.18. Hij was 
onderscheiden met de Airmedal with 2 oak loaf clusters en het Purple Heart. Yeager ligt niet in 
Margraten, maar de kans is groot dat hij gerepatrieerd is, zoals meer dan 1.000 andere 
gesneuvelde Amerikaanse militairen. Een derde bemanningslid zou zich nog in het wrak 
bevinden en nooit geborgen zijn. 

 

18 september 1944 

Door ondergetekende en wachtmeester Slagboom en van den Bliek uit Wintelre 
werden uit een verzamelkamp in Hoogeloon om ca. 1 uur in de middag 15 

Amerikanen gehaald en via Vessem naar Wintelre gebracht. De hoofdweg werd hierbij 

afgezet. Door onze jongens onder leiding van J. Joosten. Vanaf Wintelre gebracht door 
Aarts en Noordijk, de wachtmeester. (was er niet bij; voetnoot van J.C. Aarts). Naar 

Veldhoven en aangesloten bij het 2e leger.  

 

19 september 1944 
Twee parachutisten door de moffen beschoten, ongedeerd, want ze zijn een uur 

nadien door het dorp gevoerd in de richting Hoogeloon. (’s avonds heeft J.C. Aarts met de 

Ox en Bucks het vliegveld veroverd terwijl de bommen op Eindhoven vielen; voetnoot van J.C. Aarts. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxfordshire_and_Buckinghamshire_Light_Infantry).   

 
21 september 1944 

Een viermotorige Stirling maakte een noodlanding in de Buikse heide. Piloten 

gevangen genomen.  

 

Dag Mijnheer Nieman, 

 

Begin april kreeg ik Uw mail via de heemkundekring  “de Hooge Dorpen” uit Vessem. Hierbij 

onderstaande mail die ik naar hen gestuurd heb, maar heb nog geen reactie ontvangen, daarom stuur 

ik hem naar U door.  

Jan Siebes uit Wemeldinge waar de biografie over gaat was eerst bij Janus en Drika van Gils-van 

Gerwen een oom en tante van mij ondergedoken, toen het daar niet meer veilig was, bij mijn ouders 

Jacq en Bet Swalen-van Gils. 

 

Onderduiker Gerard Vlasveld zat ook even bij ons, hij had een handel in boter, margarine en vetten 

te Zoeterwoude. Ik heb nog een paar brieven van hem, als U die graag hebt zal ik ze per we transfer 

oversturen. Dan hoor ik het wel. 

 

Jan Joosten uit Vessem zat in het verzet, zie ook biografie. 

Celus Swalen uit Vessem zeer waarschijnlijk ook.  

Dokter Gehéniau uit Vessem hielp Amerikaanse vliegeniers. 

 

Hartelijke groeten,  Els van Houtum-Swalen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxfordshire_and_Buckinghamshire_Light_Infantry
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxfordshire_and_Buckinghamshire_Light_Infantry
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Uit de biografie van Jan Siebes uit Wemeldinge, onderduiker in Vessem, opgestuurd 

door Els van Houtum-Swalen: 
 

 
 

"In Kapelle ontmoette ik een kennis die mij zei: wij kunnen jou wel gebruiken in 

het verzet. Het is niet ongevaarlijk, maar op Walcheren zijn distributiekaarten 
gestolen die over het verzet in Nederland verdeeld moeten worden. Als je een partij 

weg wilt brengen dan hebben wij ook wel een onderduikadres voor jou. Vanaf dat 

moment was ik werkweigeraar en kon niet meer thuis blijven wonen. In die periode 
voelde ik mij een 'zwerfkat' en heb ik mij op diverse adressen moeten schuilhouden. 

Ik kreeg een partij distributiekaarten die naar Eindhoven gebracht moesten worden. 

En zo ben ik op 13 maart 1943 met de bonkaarten in mijn koffer in Goes op de trein 

gestapt. Een levensgevaarlijke rit, want bij ontdekken van mijn kostbare bezit zou ik 
zeker de kogel krijgen. 

In de trein viel ik niet op omdat veel jonge mannen de trein namen om naar Duitsland 

te reizen. Gelukkig kreeg ik geen controle tijdens mijn treinreis. Er was afgesproken 
dat ik in Eindhoven zou uitstappen en zogenaamd gearresteerd zou worden door een 

politieman die ook in het verzet zat. Deze politieman was te herkennen aan een witte 

zakdoek in zijn hand en ook ik stapte uit met een witte zakdoek in mijn hand. De 
politieman riep dat ik gearresteerd werd en nam mij 

mee onder toezicht van de Duitse militairen in de trein. De politieman die mij 

'arresteerde' was de heer Kloosterman. Hij nam mij op zijn fiets mee naar café de 

Ster in Steensel.  
 

 

     
 

Daar beleefde ik mijn eerste onderduik dagen. Na een paar dagen kwam midden in de 

nacht Jan Joosten (zadelmaker van beroep en verzetsman) met twee fietsen naar 
Eersel om mij en mijn belangrijke bezit (de distributiekaarten) op te halen.  
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J.H. (Jan) Joosten 

 
Samen reden wij door de nachtelijke bossen naar Vessem naar de boerderij van de 

familie van Gils (Christianus F. (Janus) en Hendrika (Drika) van Gils-van Gerwen).  

De eerste nacht dat ik daar sliep werd ik midden in de nacht gewekt omdat er een koe 
moest kalven. En ik moest mee helpen het kalf er af te trekken. Het was mijn eerste 

kennismaking met dit wonder van de natuur. Boer van Gils gaf mij dus onderdak waar 

tegenover stond dat ik mee zou helpen op het bedrijf. Ik moest er erg wennen aan de 
nieuwe situatie. 

Ik was terecht gekomen in een rooms-katholiek gezin wat voor mij met mijn 

hervormde achtergrond een geheel nieuwe ervaring was. Met bewondering 

observeerde ik hun leefwijze. Serieus maar toch veel gemakkelijker en vrolijker dan 
de strenge Zeeuwse leefwijze. Iedere zondag ging ik met de familie mee naar de mis 

in de St. Lambertuskerk. Door de inwoners van Vessem werd dat zeer op prijs gesteld 

Bert Kennis, de nog jeugdige vaste knecht bij boer van Gils werkte mij in. Zo leerde ik 
de varkens voeren en in de winter de koeien als ze op stal stonden. Ook heb ik er 

leren melken. Een tweemaal daags terugkerend werk, waarvoor 's morgens vroeg 

moest worden opgestaan. De melk werd verzameld in melkbussen van wel 40 liter die 
twee keer per week naar de melkfabriek in Hogeloon werden gebracht. 

Mijn verdienste was één gulden per week plus kost en inwoning. De verdienste van 

knecht Bert Kennis bedroeg fl. 150,- per jaar. 

Toen boer van Gils hoorde dat ik slagersknecht was geweest zei hij dat ik dan hun 
varken maar moest slachten. Daar zag ik wel vreselijk tegenop, want ik had dan wel 

geassisteerd bij het slachten maar nooit had ik zelfstandig een varken geslacht. 

Stiekem in de nacht hebben we het varken toen gedood en heb ik het naar beste 
kunnen geslacht. Het bloed werd opgevangen om er bloedworst van te maken. Het 

spek werd gezouten en in de spek-ton bewaard. De hammen werden opgehangen in 

de schouw om te drogen. Op deze manier was er op de boerderij altijd voldoende en 
overvloedig te eten. Ik kwam flink aan in gewicht en binnen de kortste keren woog ik 

90 kg. 

 

Ik kreeg onderdak bij de familie Swalen (Jacobus Maria (Jacq) en Maria Elisabeth 
(Bet) Swalen-van Gils), muziekleraar in Vessem en zwager van boer van Gils. Het was 

een moedige daad om een onderduiker onderdak te verlenen. Als je werd gesnapt kon 

dat ernstige gevolgen hebben. 
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Jacq Swalen, 1959 
 

 

Regelmatig hielden de Duitsers razzia's. Vaak was dat van tevoren bekend en dan 
moesten de onderduikers in hun schuilplaats kruipen. Bij de fam. van Swalen had ik 

een schuilplaats onder de vloer bij de kachel. De kachel moest eerst verplaatst 

worden en dan kon ik door een luik onder de vloer kruipen. De kachel werd weer op 

zijn plaats gezet en ik lag op een matras en wachtte de tijd af tot het sein veilig werd 
gegeven en ik weer te voorschijn kon komen. 

Met de fam. Swalen luisterde ik 's avonds in het geheim naar de radio Oranje, 

Nederlandse uitzendingen vanuit Engeland. Dit was ten strengste verboden.  
Alle radio's waren gevorderd door de Duitsers en als je betrapt werd op het bezit van 

een radio stond daar een zware straf op. Daarom was de radio goed verstopt onder de 

dakpannen. 
 

Nu Vessem bevrijd was wilde ik zo spoedig mogelijk terug naar Zeeland. Helaas was 

dat nog niet mogelijk want in de rest van Noord Brabant en Zeeland werd nog volop 

gevochten. Pas in oktober 1944 was de weg vrij om naar Wemeldinge te vertrekken. 
Familie Swalen gaf mij een oude fiets mee waarmee ik op één dag de 120 kilometer 

naar huis volbracht. Het afscheid van Vessem viel me zwaar. Zowel bij boer van Gils 

als bij de fam. Swalen vielen tranen". 
 

----- 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://deautovanmnopa.nl/verhalen/niet-rijden-op-zondag
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https://deautovanmnopa.nl/verhalen/niet-rijden-op-zondag 

 

In december 1947 werd een tijdelijke regeling van kracht met betrekking tot het 

rijden met personenauto’s. Iedereen die met de auto op pad wilde, moest daarvoor 
een (Rijks)vergunning hebben. Maar die vergunning gold dan weer niet voor de 

zondagen, want er bestond tegelijk een "verbod op het gebruik van motorrijtuigen op 

Zondagen". Wilde je ook op zondag met de auto weg, dan moest je daarvoor weer 
een ontheffing aanvragen. 

Mijn vader had in 1949 zo’n ontheffing en wel om te mogen rijden binnen een gebied 

met een straal van 25 kilometer rondom Vessem (waar hij woonde). De reden 

daarvoor was waarschijnlijk dat hij destijds waarnemend organist was in de St. 
Joriskerk te Stratum (Eindhoven) wegens ziekte van de vaste organist. 

Hij was in die tijd ook de vaste organist in de St. Lambertuskerk te Gestel (Eindhoven) 

en door de week in de St. Nicolaaskerk te Valkenswaard. Ook was hij invalskracht in 
de andere kerken in Eindhoven, Veldhoven, Meerveldhoven en Zeelst. Daarnaast was 

hij dirigent en gaf hij privéles voor piano en orgel. Hij heeft ergens eind jaren ’40, 

begin jaren ‘50 ook aan de muziekschool in Helmond les gegeven. 
 

 

Els van Houtum-Swalen geeft mij ook de volgende namen door:   

 
Gerard Vlasveld (onderduiker bij fam. Swalen). 

Jan Joosten uit Vessem (bracht piloten naar België) 

Medische hulp (1) kregen ze van de dokter uit Vessem, Hubert Gehéniau en zuster 
Regina uit Hapert. Niet alleen zij en het verzet waren betrokken bij het verborgen 

houden van de Amerikanen, ook de boeren van het Heieind in Hoogeloon wisten 

ervan. De families van Gooskens, Koolen en Smulders hielpen waar het kon. 
 

Zoon Louis Swalen over zijn vader Celus Swalen : 

 

"Onze papa moet ook in het verzet hebben gezeten. Dat heeft hij altijd beweerd. 
Ik herinner me dat hij meehielp aan acties, zoals het saboteren van vervoer van melk  

naar de melkfabriek, tenminste zo moet hij me dat ooit hebben gezegd. Ik heb nooit 

wat gehoord over andere acties van hem". 
 
(1)  https://liberationroute.nl/media/1037350/lesbrief-bladel.pdf 
 

https://deautovanmnopa.nl/verhalen/niet-rijden-op-zondag
https://liberationroute.nl/media/1037350/lesbrief-bladel.pdf
https://liberationroute.nl/media/1037350/lesbrief-bladel.pdf


119 

 

Pastoor Beekmans uit Vessem schrijft: 

 
"In de herfst van 1940 werd de Landschotse heide door de Duitse Wehrmacht in 

beslag genomen als oefenterrein voor de luchtmacht en losplaats voor bommen.  

Hiermede was voorlopig het plan deze te ontginnen geheel van de baan. We kregen 
zodoende nu geregeld Duitse vliegtuigen in de buurt, welke met oefeningen bezig 

waren en van tijd tot tijd explodeerde een bom bij het neerlaten zonder echter grote 

schade voor de bevolking te veroorzaken". 

 
"13 Juli werd de edelachtbare heer burgemeester F. Visschers door de Duitse politie 

opgehaald om als gijzelaar met nog enige honderden anderen te worden ingesloten in 

het groot seminarie te Haaren en werd half december weer vrijgelaten". 
 

"Op 17 september kregen we ook hier in Vessem het imposante gezicht te zien van de 

talloze transportvliegtuigen die de parachute troepen aanvoerden. In onze omgeving 
vielen 11 vliegtuigen (in onze parochie één), waarvan vele inzittenden later door hulp 

van de ondergrondse strijders hun legereenheid weer wisten te bereiken.  

Donderdag 21 september om goed 5 uur rijden Engelse tanks etc. Vessem binnen". 

 
"’s Zondags werd Middelbeers zodanig beschoten vanuit Westelbeers en Oirschot dat 

de gehele bevolking moest evacueren. Deze kwam bijna in haar geheel naar Vessem 

en werd hier liefdevol opgenomen. Het duurde 14 dagen alvorens ze weer naar huis 
konden terug konden keren". 

 

"Een betreurd feit werpt een schaduw op dit gelukkig verloop, n.l. de dood van de 

edelachtb. heer J. Smulders, burgemeester van Beers. Hij was tijdelijk plaats-
vervangend burgemeester van Vessem. Moest als zodanig burgers opgeven voor 

tewerkstelling in Zeeland- weigerde- werd gevangen genomen- en stierf nabij het 

concentratiekamp Flossenburg in Duitsland – lafhartig neergeschoten omdat hij het 
transport naar elders niet kon volgen".  

 

----- 
 

Theo Dirks en Janus Beex fietsen van Hoogeloon naar Vessem. Ze kappen de 

telefoonkabel tussen vliegveld Gilzerijen en vliegveld Eindhoven. De kabel ligt tussen 

Vessem en Beers. Het kappen gebeurd met een pioniersschopje en een kleine bijl.  
 

 

Rapport G.O.I.W. kring Vessem:  
 

12 augustus 1944 

Een viermotorige Amerikaanse bommenwerp valt midden op de dag. 4 krijgs-
gevangenen. Een is door van den Biggelaar naar Vessem gebracht en vandaar door J. 

Joosten naar wachtmeester Kloosterman in Eersel en vandaar naar België.   

 

Twee werden in Wintelre gehaald door W. de Vries uit Nuenen en twee anderen 
werden in Oerle eveneens door de Vries opgehaald. Foto hiervan bij Aarts in Wintelre.  

Naam commander is Horace Bradshaw (1,2), een andere heette Frank Doucette. 

 
(1) http://www.americanairmuseum.com/aircraft/2623 
(2) https://www.peelbelangonline.nl/nieuws/20190327/overzees-bezoek-voor-kamp-dennenlust 
 

 

 

https://www.peelbelangonline.nl/nieuws/20190327/overzees-bezoek-voor-kamp-dennenlust
http://www.americanairmuseum.com/aircraft/2623
http://www.americanairmuseum.com/aircraft/2623
https://www.peelbelangonline.nl/nieuws/20190327/overzees-bezoek-voor-kamp-dennenlust
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Werkgroep 35 jaar bevrijding, Jos van der Heyden 

Uitgever: Heemkundevereniging De Hooge Dorpen 
2e uitgave, mei 1985, 60 pagina’s 

 

Inhoud: 
 

Mei 1940 

Mobilisatie 

Gevechten in Wintelre 
Uit het dagboek van oud-notaris Lasance. 

 

Mei 1940 t/m september 1944 
Memoraal parochiearchief Vessem – Wintelre – Knegsel 

Neergekomen vliegtuigen  

Een fiets gestolen in Wintelre,  
Het verzet 

 

Bevrijding 

Bevrijding Vessem – Wintelre – Bevrijding Wintelre  (A. v. Loon; W. v. Loon)  
Het 53e Welsh Division 

Bevrijdingslied 

 
Brits oorlogsgraf in Vessem 

Uit het dagboek van een bevrijder C.P. Dryland 

Bronvermelding; lijst van medewerkende personen en instellingen 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.heemkundevereniging.nl/


121 

 

Wintelre 

 

 
 

Geland bij van den Bliek. Weggebracht door van Loon. 

 

 
 
Pastoor v.d. Heijden schijft:  

 

"Gedurende de oorlogsjaren en ook nog in 1945 kostte een sigaar met onderdek van 
papier en gevuld met tabak en hop ca. 12-18 centen. Er werd tabak gerookt van eigen 

teelt, bar zwaar en bar slecht. 

Een half ons Belgische shag kostte minstens 5 gulden en werd door de meeste 

jongens vlot gekocht. Een tabaksbon werd betaald met 2.50 à 3.00. 
Boter heeft lang gekost 25,- à 30,-. Een ei tussen 0.25 en 1.25." 

 

"17 september overtocht van ca. 600 transportvliegtuigen en landingstoestellen 
(gliders).  

18 september omstreeks 10:00 uur in Wintelre een grote tank en 4 strijdwagentjes. 

19 september ca. 150 Duitse soldaten in ons dorp. Met 15 personen hebben we onze 
toevlucht genomen in de kelder.  

20 september, nog de H. Mis gelezen. Daarna vielen veel granaten rondom de kerk en 

pastorie. De beschieting werd steeds heviger, de toren was het mikpunt omdat deze 

als uitkijkpost gebruikt werd. Schoorsteen van de pastorie afgeschoten en een gat in 
de voorgevel, terwijl wij in de kelder zaten.  

21 september, gevlucht uit onze schuilplaats (de kelder) naar Toontje Egelmeers. 

Rondom dat huisje waren 130 vluchtelingen samengekomen.  
Omstreeks 5 uur was Wintelre bezet door de Engelsen". 

 

"Verdwenen: 75 flessen miswijn, 125 flessen wijn, ca. 550 gulden zilvergeld en alle 
sigaren".  

 

Door kolonel A.P. de Jong, ministerie van defensie: 

"De Halifax , 10 squadron werd bij Weert-Maarheeze neergeschoten in de nacht van 
30 op 31 mei 1942. De Canadees Ray Silver (1) landde per parachute en kwam in 

Wintelre terecht. Voor het café in de hoofdstraat zag hij een fiets staan. Hij besloot de 

fiets te "lenen" en ging richting Oostelbeers. Halverwege werd hij aangehouden door 
een inmiddels gealarmeerde politieman. De rest van de oorlog heeft hij in 

krijgsgevangenschap in Duitsland doorgebracht".   
 
(3) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-maarheeze-1940-1945 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-maarheeze-1940-1945
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-maarheeze-1940-1945
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Piet Willems                          Brigade-generaal Blomfield        Boerderij familie Willems Oirschotsedijk 
 
 

 

Piet Willems (1929) uit Wintelre op weg naar huis op 21 september 1944:  

 
"Ik herinner mij dat ik op de hoek van de Koemeersdijk voorbij een Duitser liep die 

daar in een schuttersputje met een mitrailleur zat en dat ik, daar nauwelijks voorbij, 

een Engels tankje hoorde naderen, dat uit de richting Oirschot kwam. 
Ik keek om, ik hoorde tegelijkertijd dat tankje vaart minderen en op datzelfde 

moment brak de hel los. Aan alle kanten werd er ineens geschoten en ik stond er 

middenin. In doodsangst hen ik het op een lopen gezet, zo hard ik kon. Zo ben ik 100 
meter verder dwars voor het huis door gelopen en de schuilkelder ingedoken, die 

achter de boerderij bij het kippenhok lag. Mijn broer en zus waren daar al. Ik was 

nauwelijks in die schuilkelder of er kwamen Duitsers aanzetten die ons eruit joegen. 

Wij zijn toen naar de boerderij van Van den Heuvel gevlucht. Intussen werd het een 
hard gevecht tussen de ingegraven Duitsers en Engelsen, die - maar dat was voor ons 

op dat moment onduidelijk - uit Oirschot teruggekomen waren en op de Mostheuvel 

terechtgekomen waren. Die strijd duurde tot een uur of elf en toen hield het op. De 
volgende morgen bleken alle Duitsers gevlucht te zijn". 

 

"De Engelsen zijn uit hun tankje door een droge sloot naar onze boerderij gevlucht, 
waarin ze zich verschanst hebben, terwijl ik gewoon over de weg gelopen ben. Dat 

tankje heeft voor hen als een soort schild gediend. De chauffeur hoorde daarna de 

Duitsers achter onze boerderij en heeft daarom bij de generaal (Blomfield) de 

onderscheidingstekens van zijn uniform afgetrokken. Die generaal had maar liefst vier 
kogels in zijn lijf zitten en was zwaargewond, verloor bloed en was bij tijd en wijle 

buiten bewustzijn. Carmichael heeft hem met stof uit zijn helm zo goed als het kon, 

verbonden. Daar was ook nog een gewonde stafofficier bij, Meinertzhagen, die hij ook 
verpleegd heeft. De korporaal was zelf lichtgewond. Zo heeft dit drietal in geweldige 

angst en spanning gewacht wat er ging gebeuren en of de Duitsers de boerderij 

binnen zouden gaan. Maar de Duitsers vertrouwden het ook niet , die waren op de 
vlucht, hebben wel door de ramen naar binnen gekeken, maar zijn er niet 

binnengegaan. Enkele uren later zijn de opgesloten Engelsen in contact gekomen met 

hun landgenoten die vanaf de Mostheuvel de Duitsers bestookten".   
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Knegsel  

 
Pastoor Houbraken (overleden 9-12-1944) en pater J. Jansen uit Postel,  schrijven:  

 

"Op dinsdag 19 september in de namiddag, om ongeveer half 4 rolden de eerste  
Tommy-wagentjes Knegsel binnen. De parochianen wuifden de Engelse soldaten 

hartelijk toe en weldra staken overal de vlaggen uit".  

"Op 31 augustus 1945 bevrijdingsfeest. Een 16-tal toerwagens werd versierd en met 

de harmonie uit Vessem in het midden werd de stoet opgesteld bij wed. de Kroon op 
de Wolfshoek. Ze trokken onder veel belangstelling door heel het dorp tot aan Joh. 

Neutkens op de Snijdershoek".  

 

 
 
Klein Antwerpen   
(https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7612-het-verhaal-van-knegsel/ ) 

 
Waarom kreeg Knegsel met zijn 2 cafés in de oorlog deze naam? Niet omdat het 

mansvolk na de Hoogmis van 10 uur er zijn borreltje bleef drinken of kaartje legde. 

Ook niet omdat op regelmatige tijden voor alle inwoners van Knegsel in het café de 
levensmiddelenbonnen en kunstmestbonnen werden uitgereikt. 

Nee, in de oorlogsjaren werden busladingen arbeiders uit alle delen van het land, door 

de Duitse bezetter vanaf het vliegveld naar de Vessemse heide gestuurd om daar 

heide plaggen, buntgras e.d. te gaan steken, als camouflagemateriaal voor de 
gebouwen op het vliegveld. 

Er stonden in Knegsel wel eens 6 tot 8 bussen voor het vervoer van deze arbeiders. 

Het camouflagemateriaal werd op vrachtwagens naar het vliegveld vervoerd, althans 
dat was de bedoeling, want soms kieperden ze zo maar ergens een wagen om…  

De kasteleins van de Knegselse cafés kregen wel eens opdracht per fiets een paar 

kratjes bier naar de heide te brengen. Een opdracht die de kasteleinsdochters zo 
mogelijk trachtten te ontduiken, weigeren was echter moeilijk. Wanneer het regen- 

achtig weer was, zochten de tewerkgestelden heil in de cafés van Knegsel. Op een 

pick-up werden dan platen gedraaid en op die muziek werd gedanst, meer was er niet. 

Hierdoor kreeg Knegsel toch de naam van heel gezellig te zijn en die naam ging zich 
verbreiden. Van dorpen in de verre omtrek kwam met in het weekend naar Knegsel, 

waar het steeds drukker werd. "zo druk en zo gezellig, het lijkt wel klein Antwerpen" 

zei men. En zo is het gekomen dat Knegsel als teken van drukte en gezelligheid 
tijdens de Carnavalsdagen nog altijd de naam "Klein Antwerpen" draagt.  

https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7612-het-verhaal-van-knegsel/
https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7612-het-verhaal-van-knegsel/
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Hulp aan onderduikets en piloten en verzet in rayon Eersel: Eersel, Duizel, Steensel, 

Vessem, Wintelre, Knegsel. 
 

 

Aarts, Ben In Eersel geboren 

 G, Louis 
Ordonnans 

Steensel 

 Gehéniau Hubert, dokter Vessem 

 Gils, Janus van 
Gils-van Gerwen, Hendrika 

Vessem 

 Goes, van der  Steensel 

 

Goossens, H.L. Hein 
G.O.I.W; Gemeentesecretaris 

Eersel 
 

 

Groenen, Toon Steensel 

 

Hoeks, Jan Hertheuvelsehoef 

 

Hoeks, Janus Hertheuvelsehoef 

 

Jansen, J.G pater 
Witte Paters van de abdij van Postel 

Hulppastoor in Steensel  

Steensel / Knegsel 
 

https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/ben-aarts-eersel-1913
https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7694-steensel/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=0wYiYs_TX_o&feature=emb_logo
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Joosten, J.H. Jan Vessem 

 Kloosterman, Jacobus, Ko Steensel 

 Kolk, v.d.  G.O.I.W. Eersel 

 Krijntjes Vessem 

 Langeveld, Gerard Steensel 

 

Reinildis, moeder-overste  
Sint-Jacobusklooster 

 

Eersel 

 

Schulte, Jozeph D. 
Hij sneuvelde op 28 oktober 1944 
nabij Best tijdens het opruimen en 
demonteren van mijnen. 

Steensel 

 

Siebes, Jan 
Onderduiker fam van Gils, fam 
Swalen 

Vessem 

 Slagboom  
politieman 

Eersel 

 Smetsers, Cees en Hanneke 
Café de Ster, Eindhovenseweg 43 

Steensel 

 

Swalen, Jacq 
Swalen-van Gils, Bet 

Vessem 

 Swalen, Celus Vessem 

 Ven, Driek van de  Eersel 

 Vlasveld, Gerard 
Onderduiker fam. Swalen 

Vessem 

 Waale, fam.  Eersel 

http://www.markand-media.nl/userfiles_schattenvanbrabant/files/BBV/Eersel%20-%20Zuster%20Reinildis%20Eersel.pdf
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/joseph-schulte-avereerst-1918
https://deautovanmnopa.nl/verhalen/niet-rijden-op-zondag
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Woerkum, Piet van  
Rayonleider L.O. 

Eersel 

 

 

       
 

 

 

 

  

https://www.eindhovenfotos.nl/4/Verslag_Piet_van_Woerkum_Eersel.pdf
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Hoogeloon 

 

 

 
 
Winkelier Willem Beex uit Hoogeloon trouwt in 1908 met Adriana Mollen. 

Zij krijgen vier zoons Gerrit, Harrie, Janus en Jan (seminarist). 

 

De drie boers Gerrit, Janus en Jan Beex nemen deel aan het verzet in en rond 
Hoogeloon. Gerrit heeft de leiding. Zij helpen piloten en vluchtelingen, samen met o.a.  

Frans van den Wildenberg, Jan Gooskens, Adriaan Goossens en Piet Waterschoot uit 

Hoogeloon, Bert Louwers uit Casteren en Theo Dirks van de KP Sander uit Strijp, die is 
ondergedoken bij Bert Louwers. 

 

             
 
Gerrit Beex   Janus Beex   Jan Beex 

 

Uit het Gedenkboek van de P.A.N. (https://www.eindhovenfotos.nl/3/Gedenkboek2.pdf), het 

verslag van het verzet in de Kempen en het rapport G.O.I.W. kring Vessem: 
 

https://www.eindhovenfotos.nl/3/Gedenkboek2.pdf
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Er gebeurt veel in Hoogeloon en omgeving, in september 1944.   

 
In augustus 1944 krijgt Gerrit de opdracht om de groep in Hoogeloon met 20 man uit 

te breiden. Er komen slechts 4 nieuwe mannen bij. De groep is nu 13 man groot. 

 
Er wordt een ondergrondse wapenopslagplaats gebouwd. Hoewel groepen uit Bladel, 

Netersel, Lage Mierde en Hoogeloon klaarstaan voor wapendroppings worden er geen 

wapens afgeworpen. 

 
Op 16 september worden 50 man in Hoogeloon en in Hapert opgeroepen voor de 

Duitsers te werken. Loco-burgemeester Janus Goossens duikt onder.   

 

 
 

 
 

Op 17 september zien Gerrit en Bert zien de zweefvliegtuigen (gliders) achter 

transportvliegtuigen (Dakota’s, C47) komen. Ze halen samen met iemand anders 
(dorpeling M.) twee piloten uit een brandend toestel. Gerrit laat dokter Gehéniau in 

Vessem waarschuwen en laat ook de neergekomen toestellen bewaken.   

 
Gerrit overlegt met de officier van 18 Amerikanen van de 82e en 101e Airborne divisie, 

met twee jeeps en munitie. Wat te doen? Naar Valkenswaard of naar Son gaan of 

twee dagen verbergen en dan naar Son?  Besloten wordt dat ze zich verbergen in de 

bossen van het Heieind. Terwijl ze bijna op het Heieind zijn, wordt Joe Curreri 
gevonden en meegenomen.  
 

Juffrouw van Hoof, de halfzus van verzetsman Adriaan Goossens fietste naar de 
Heikant, waar een aantal vliegtuigen was neergekomen. Ze wist de soldaten die zich 

schuilhielden te overtuigen dat haar bedoelingen goed waren. De Amerikanen hadden 

kaarten bij zich en vroegen waar Son lag. De soldaten wilden meteen door naar Son 
om hun opdracht te voltooien maar Van Hoof wist ze tegen te houden. Ze zouden in 

dit gebied, bezaaid met Duitsers, en waar ze de weg niet kennen, het nooit overleven. 
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De dokter was bezig met twee Amerikanen: een met kaakfractuur en een met een 

gebroken been. Worden ook meegenomen. Op het Heieind zorgt Janus voor de 
Amerikanen, anderen halen Amerikanen op die nog in de bossen zijn, Frans en Jan 

Gooskens halen voorraden uit de vliegtuigen. Bert verzamelt wapens en munitie.  

Twee mannen uit Westelbeers worden door Gerrit, met pistool, gedwongen hun buit 
(benzine) terug te geven.  

 

 
 

Een groot zend- en ontvangapparaat (4000 kg) op wieltjes uit de glider wordt met een 
paard in veiligheid gebracht. De sporen worden uitgewist.  

Er worden Camel en Chesterfield sigaretten gerookt.  

 

Frans neemt een Amerikaan met hevige rugpijn in huis, Thomas Wegman. 
Gerrit gaat met Bert naar huis. Jan, Piet en Frans komen nog even langs.  

Het plan voor de volgende dag is:  

Jan gaat naar Vessem en Wintelre om uit te zoeken waar de Duitsers zitten en het 
verzet  te vragen hem op de hoogte te houden. Frans verzamelt inlichtingen over 

Amerikanen en vliegtuigen in Casteren, Bladel en Hapert. 

 

 
 

 
Frans neemt een Amerikaan mee naar huis.  

Gerrit brengt piloot Eugene Blumberg naar zijn huis. 
 

Die nacht komt de buurman van Gerrit vragen om mee te komen. Bij hem zit een 

Amerikaans piloot met veel pijn, gekneusde schouder, stijve rechterarm, knieschijf 
niet in orde. Gerrit slaagt erin de man naar zijn huis te brengen. De piloot heet 

Eugene Blumberg. 
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Piloot Eugene M. Blumberg (1) zit bij de familie Beex, Hoofdstraat 71 en navigator 

Thomas J. Wegman (2) zit bij Frans van den Wildenberg in de Hoofdstraat 70.  
 

 

 
 

Links Hoofdstraat 70 en rechts hoofdstraat 71. 
 

(1) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-vessem-1940-1945 
(2) https://www.ed.nl/bladel/zoon-amerikaanse-militair-bezoekt-onderduikadres-vader-in-

hoogeloon~a3f9a2cf/ 
 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-vessem-1940-1945
https://www.ed.nl/bladel/zoon-amerikaanse-militair-bezoekt-onderduikadres-vader-in-hoogeloon~a3f9a2cf/
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-vessem-1940-1945
https://www.ed.nl/bladel/zoon-amerikaanse-militair-bezoekt-onderduikadres-vader-in-hoogeloon~a3f9a2cf/
https://www.ed.nl/bladel/zoon-amerikaanse-militair-bezoekt-onderduikadres-vader-in-hoogeloon~a3f9a2cf/
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Bert en Theo Dirks brengen ’s nachts nog 3 Amerikaanse piloten naar Heieind.  

 
In de daarop volgende dagen kwamen er opnieuw mannen uit later gecrashte 

Skytrains en zweefvliegtuigen naar het Heieind. Uiteindelijk zat hier in de bossen een 

groep van ongeveer twintig geallieerde militairen. Medische hulp krijgen ze van de 
dokter Gehéniau uit Vessem en zuster Regina uit Hapert.  

 

 
 

Op 18 september krijgt Jan de opdracht over Vessem naar Oerle te gaan en over 

Knegsel terug te komen, om te zien of er nog veel Duitsers waren.   
Bert en Piet worden naar Casteren gestuurd om de wapens en munitie op te halen en  

naar de kelder in Hoogeloon te brengen.  

Frans gaat met Gerrit naar Vessem om te kijken of daar nog Amerikanen zijn.  

 

 
Dokter Gehéniau onderzoekt de gewonde Blumberg en Wegman bij Gerrit en Frans. 
 

In het vliegtuig van Eugene Blumberg liggen nog twee totaal verkoolde lijken. In de 

Wagenbroeken zijn 3 gesneuvelden. Op de Hondshoef zijn 4 piloten omgekomen.  
Gerrit vraagt de veldwachter de toestellen te bewaken en bestelt 7 kisten bij 

timmerlieden in Hoogeloon.  

 
Thuis treft hij Bert, Piet en Dick met een handkar met munitie en wapens en hand-

granaten, een zendertje, mitrailleurs, twee kisten met noodrantsoenen (die naar het 

Heieind gebracht worden), gereedschap, typemachine etc. De wapenkelder blijkt te 

klein te zijn, een deel wordt in de tuin begraven.  
Eugene Blumberg en Jan de seminarist worden nu als deel van de groep beschouwd.  

 

Tinus Smetsers bracht vanuit Casteren Amerikaanse overlevenden. Pater Kees 
Gijsbers brengt radiotelegrafist Harry Tinkcom naar deze plek. Twee gewonde piloten 

waren aanvankelijk opgevangen op de nabijgelegen boerderij van Karel Smulders. 

Maar ook zij werden later overgebracht naar het Heieind. Het was namelijk te 

gevaarlijk om ze op de boerderij te houden in verband met zoekacties van Duitse 
soldaten.  

 

In de daarop volgende dagen kwamen er opnieuw mannen uit later gecrashte 
Skytrains en zweefvliegtuigen naar het Heieind. Uiteindelijk zat hier in de bossen een 

groep van ongeveer twintig geallieerde militairen. Medische hulp krijgen ze van de 

dokter Gehéniau uit Vessem en zuster Regina uit Hapert. Niet alleen zij en het verzet 
waren betrokken bij het verborgen houden van de Amerikanen, ook de boeren 

van het Heieind wisten ervan.  
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Een boer in de buurt van het Heieind zorgt voor boterhammen en warm eten.  

Karel sjouwt elke dag een of twee melkbussen met boterhammen naar het kamp.  
De drie boerderijen van Gooskens, Koolen en Smulders helpen waar het kan. 

Gooskens heeft onderduikers en ook Duitsers ingekwartierd zitten. Om beurten koken  

de drie boerengezinnen voor de Amerikanen, waarna het eten met bakfietsen werd 
gebracht door de knechten of de onderduikers. Om  niet op te vallen verborgen zij die 

proviand in de melkbussen die zij bij zich hadden als zij de koeien, die in de wei 

stonden, gingen melken. 

 
 

 
 

 

 
Staand, 2e van links is Adriaan Goossens 
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Amerikanen op Heieind met meester Goossens en kapelaan v.d. Looij 

 

 

Dick, het nieuwe lid uit Casteren, wordt naar Bladel gestuurd voor een verkenning. 

   
Op 19 september gaat Jan weer naar Vessem en Wintelre. Bert en Piet gaan naar de 

vliegtuigen om te zien of de wacht zijn werk doet. Frans gaat naar het Heieind.  

Gerrit bekijkt de posities van de Duitsers in Hoogeloon, laat de gemeentearbeiders 7 
graven maken op het kerkhof, vindt in Vessem het pistool van Eugene en gaat naar 

Casteren voor gummi handschoenen en parachutes, nodig bij het begraven.  

 
Als hij in Casteren bij Bert en Theo aankomt, staat er een overvalswagen van de 

P.A.N. Eindhoven voor de deur. Met een gevangen genomen Hauptman en militaire 

arts. De Hauptman wordt door een onhandig P.A.N.-lid in zijn been geschoten.  

Theo Dirks is woedend (waarom met een wagentje door de linies uit Eindhoven naar 
de Kempen komen?) en stuurt het stel terug naar Eindhoven.  

 

Voor ze weg rijden hoort Gerrit nog dat zijn broer Janus, die de K.P. in Eindhoven de 
laatste 14 dagen had versterkt, ook was meegekomen in een motor met zijspan. 

Wegens motorpech was hij achtergebleven met Wim Kelder en "Frits" (Ad Hoynck van 

Papendrecht) in de bossen achter Vessem. Toen Janus na de bevrijding thuis kwam 
had hij zijn hand in een verband. In een riek gevallen, zegt hij tegen zijn moeder.  

Later blijkt dat ze tussen Vessem en Oerle langs de weg stonden met de Duitse motor 

toen er een groep Duitse soldaten aankwamen die meteen het vuur openden. Janus is  

door zijn hand geschoten. Janus, Wim en Frits weten door een smalle en diepe sloot 
uit de omsingeling te breken.  

 

De groep wordt versterkt met de veldwachter en een marechaussee. De veldwachter 
krijgt van Gerrit de opdracht om die avond de 7 Amerikanen te begraven.  

Bert schakelt burgers in en Frans gaat in Casteren de parachutes en gummi 

handschoenen ophalen. Jan van Antwerpen zou met paard en kar komen en Thijs, die 

sinds enkele dagen als ordonnans bij de groep is ingedeeld, zou ook meehelpen. 
De veldwachter durft echter de zaak niet aan, er zijn teveel Duitsers in de buurt.  
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Gerrit gaat vervolgens zelf met Thijs naar de Wagenbroeken, waar een van de 

vliegtuigen is neergestort. Bert en zijn vader komen mee op de kar van Jan van 
Antwerpen.  

De lichamen worden in de kisten gelegd en begraven, nadat eerst de helft van het 

herkenningsplaatje is afgebroken. Ook de piloten bij de Hondshoef worden begraven, 
in 1 kist omdat de lichamen totaal verkoold zijn. Jan, de broer van Gerrit schrijft alles 

op en Eugene krijgt de afgebroken herkenningsplaatjes.  

 

De volgende dag, op 20 september, wil men de Amerikanen naar Son brengen.  
Om 10:00 uur komt uit Wintelre het bericht dat alles veilig is, maar dat de 

Amerikanen beter naar Eindhoven gebracht kunnen worden, omdat de Engelsen al in 

Veldhoven en Oerle zijn.  
 

 
 

Op drie jeeps met 18 Amerikanen en twee leden van de ondergrondse om de weg te 
wijzen, vertrekt de groep uit Hoogeloon. Ongeveer 20 man blijven achter op het 

Heieind.  

 

 
 
De tekst op deze gedenksteen luidt: 'Op 21 september 1944 werd Hoogeloon bevrijd. Het 
plaatselijk verzet hield hier, met gevaar voor eigen leven, in de laatste oorlogsdagen, onder de 
grond een aantal Amerikaanse piloten verborgen. De bevoorrading en verzorging geschiedden 

vanuit de boerderijen op het Heieind. Hoogeloon, 21 september 1999'.  
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Het is 21 september. De spanning loopt op in Hoogeloon. Er zijn troepenbewegingen 

van Tilburg naar Hilvarenbeek en Esbeek. Thijs en Frans (Hapert), Bert en de 
marechaussee (Vessem) en Piet en Dick (Casteren, Netersel) voeren verkenningen 

uit. Gerrit en Jan brengen een nieuwe kaart naar de Engelse kolonel, nu in Duizel.  

Als zij uit Hoogeloon vertrekken zijn er ca. 300 Duitsers, dat kan oplopen in de 
middag tot wel 1000, is de verwachting.  

 

De kolonel komt in actie en de strijd om De Kempen is begonnen. Engelse tanks rijden 

via de Heuvel richting Hoogeloon. De tegenstand is enorm. Een Engelse sergeant zegt 
later dat ze sinds Caen niet zoveel weerstand hebben gehad. Als Gerrit en Jan, achter 

de Engelsen aan, het "hoofdkwartier" in Hoogeloon bereiken zien ze Piet, Bert, 

Eugene, Jan en Moeder onder de tafel zitten. Later zoeken ze de schuilkelder achter 
het huis op. Jan en Gerrit maken Duitsers krijgsgevangen en leveren ze over aan de 

Engelsen. Later nemen Piet en Bert met P.A.N.-armband ook deel aan de strijd.  

 
Tegen 6 uur zijn de Engelsen tot aan de laatste huizen van de kom van het dorp 

gevorderd. Overal zitten nog Duitsers, in tuintjes en kippenhokken en onder 

maisschuurtjes. Er ontstaan man tegen man gevechten. Honderden Duitsers worden 

in looppas naar de verzamelplaats van krijgsgevangenen gebracht, op Landdorp. 
Gerrit zorgt ervoor dat de tanks oprukken richting Heieind om de Amerikanen te 

ontzetten. Ook Frans en Janus rijden mee.  

 
Op 21 september waarschuwde Karel de Amerikanen in Heikant dat er een grote 

groep Duitsers in aantocht is. De Duitsers komen dicht bij het kamp. Een voorpost ziet   

hoe zij op zestig meter hun mortieren opstellen. Een Duitser komt zelfs tot op 5 meter 

van het zendapparaat.  
Een telefoonkabel naar Hoogeloon wordt uitgelegd. Negen uur lang zitten de 

Amerikanen op Heieind in uiterste spanning te wachten. Als de Engelse tanks eraan 

komen, slaan de Duitsers op de vlucht met achterlating van hun wapens, mortieren, 
papieren, pantservuisten telefoon, voorraden en materiaal. De Amerikanen op Heieind 

kunnen eindelijk ontzet worden.  

 
Op de ochtend van 22 september vertrekt Eugene, door de hele groep nagewuifd.  

Bert vertrekt uit Casteren in een gevechtswagentje, op verzoek van de Engelse 

commandant. Ze vertrekken bij het laatste huis op 2 na. ’s Avond zijn ze bij het 

laatste huis dat 150 meter verder ligt De Duitsers hadden zich verschanst bij een 
riviertje, 200 meter voorbij het laatste huis. Het zou nog 3 dagen duren voordat de 

Engelsen tot Netersel konden oprukken.  

 
Intussen komt op 22 september een stroom van ca. 300 vluchtelingen uit Casteren 

naar Hoogeloon op gang. Zij worden door Gerrit en zijn mensen ondergebracht in 

Hoogeloon. Bij Driek Jacobs was een koe aangeschoten die snel naar de slachter 
wordt gebracht. Er wordt een distributie-organisatie ingericht voor het inkopen en 

verdelen van eieren, vlees, brood, melk en boter. Het dorp wordt verdeeld in 5 wijken 

en uitdeelposten.   

 
Hij gaat met een boer en platte wagen naar het Heieind om de achtergelaten spullen 

van de Duitsers op te halen. Behalve geweren, mortieren ed, ligt er ook nog veel 

voedsel: noodrantsoenen, sterke drank, suiker en koffie ed.  
 

Om 02:00 uur in de nacht wordt Gerrit uit zijn bed geklopt door Frans en Jan en stapt 

hij tussen 28 slapende en huilende vluchtelingen uit Casteren naar buiten.  
Frans en Jan komen uit Eindhoven, hadden pech met de auto en staan nu met het lijk 

van een landbouwer uit Casteren in een kist op de auto, voor de deur.  
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Zij hadden de zieke man eerder naar het ziekenhuis in Eindhoven gebracht, maar daar 

was hij overleden. Waar moeten ze nu met hem blijven ? Gerrit vraagt hen naar de 
oude toren op het kerkhof te rijden en daar de kist neer te zetten. Daarna rijden ze 

naar de bakker, om zout en gist  te brengen. Net op tijd volgens Piet, die de bakker 

meehelpt. 
 

Op 23 september liep alles gesmeerd. Frans en Jan worden naar Casteren gestuurd 

om de auto van Toon Peters te repareren. Met de auto konden gist, zout en andere 

winkelwaren in Eindhoven gehaald worden.  
 

Op 24 september staat de hulppolitie die patrouilles uitvoert, met 2 arrestanten te 

wachten. Al eerder zijn door Theo en Bert verdachte personen ondervraagd en naar 
Eersel gezonden. Bij ondervraging blijken de twee arrestanten Nederlandse SS-ers te 

zijn, die burgerkleren gestolen hadden en deze verruild hadden voor hun Duitse 

uniform. In Hoogeloon en Casteren worden 20 personen aangehouden waarvan er 11 
via Eersel in Eindhoven terecht komen. Ook in Hapert en Bladel worden personen 

aangehouden.  

 

Gerrit ging naar de burgemeester die ziek in bed ligt en in Eersel wordt verpleegd 
omdat er in Bladel nog teveel granaten vallen. Hij bespreekt het vervelende optreden 

van de C.C.D ambtenaren met hem. Ze hadden vlees in beslag genomen en molens 

verzegeld. De burgemeester belooft dat alles in orde komt als Gerrit de vorderingen 
maar goed bij laat houden. Hetgeen zo is. De burgemeester schrijft de C.C.D een 

briefje met het verzoek rekening te houden met de noodtoestand.    

 

Op 29 september rijdt Gerrit naar de C.C.D ambtenaren in Eersel en heeft 
besprekingen met Willekes en Winkelmolen, die moeilijk deden omdat ze zelf niet aan 

vlees kunnen komen voor enkele vluchtelingen uit Bladel. Gerrit zegt hen een 

aangeschoten koe uit het frontgebied te halen. Daar voelen ze niets voor. Ze vragen 
300 kg vlees uit Hoogeloon. Gerrit geeft 150 kg mee.  

 

Op 30 september komen vluchtelingen uit Westelbeers naar Hoogeloon. ’s Avond is er 
een vergadering van alle P.A.N.-leden. Enkele hoge pieten uit Eindhoven komen 

vertellen dat zij hadden besloten de P.A.N. op te heffen. De P.A.N. leden kunnen zich 

aansluiten bij een nieuw op te richten corps, Blauwe Jagers. 

Daar voelen de verzetsstrijders uit Hoogeloon niets voor. Eventueel wel voor de 
Stoottroepen, die aan het front dienen. Maar eerst zijn zij nog nodig in Hoogeloon e.o. 

De P.A.N. wordt echter per 2 oktober opgeheven.  

 
Na veel zorgen met de evacuees wordt ‘s avonds op 1 oktober de groep bij elkaar 

geroepen om de P.A.N. officieel te ontbinden. Een fles wordt er aan gewaagd, want de 

jongens hebben het wel verdiend.  
 

Het zorgen voor de vluchtelingen en het zoeken naar vlees gaat door.  

Inwoners van Middelbeers komen in Hoogeloon onderdak zoeken. Omdat de mensen 

uit Casteren weer naar huis gaan, lukt dat wel. Na ongeveer een week zijn de meeste 
vluchtelingen in Hoogeloon weer naar huis teruggekeerd en eindigt het werk van de 

groep in Hoogeloon. 

 
 

 

- - - 
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Gerrit Beex heeft een bijdrage geleverd aan het Gedenkboek van de P.A.N.    
 

 

 
 

 
 

Gerrit wordt op 29 april 1977 benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. 
Hij is Oud-Provinciaal Archeoloog en mede oprichter van Brabants Heem. 

 

 

  
 
https://www.heemkunde-archief.nl/_docs/Brabants%20Heem%20(1948-1998)/1977_29.pdf 
 
 
 

 

https://www.heemkunde-archief.nl/_docs/Brabants%20Heem%20(1948-1998)/1977_29.pdf
https://www.heemkunde-archief.nl/_docs/Brabants%20Heem%20(1948-1998)/1977_29.pdf
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Adriaan Goossens 

 
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-goossens/I2666.php 
 

Was onderwijzer aan de Aloysiusschool in Hoogeloon van 1938 tot 1942. 

Daarna een baantje als douanebeambte: meer een dekmantel voor zijn verzetswerk. 

(zie het boekje meesterlijk verzet). Is onderscheiden daarvoor door zowel, Amerika, 

Engeland als Nederland. op 18-1-1947 de Medal of Freedom gekregen te Maastricht. 
Vliegeniersopleiding in Engeland. 

Na de oorlog meester aan de Landbouwschool in Didam. Later in de landbouwtechniek 

aan de Hogere Land en Tuinbouwschool te Den Bosch. 
 

 
 
BHIC: 34B35 Meesterlijk verzet : september 1944, het verhaal van Adriaan Goossens uit 
Hoogeloon / J. Buylinckx, 1990 

 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-goossens/I2666.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-goossens/I2666.php
https://www.loonsheem.nl/archief/boeken/1990-meesterlijk-verzet/
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Juffrouw van Hoof heeft 44 jaar voor de klas gestaan op de lagere school in 
Hoogeloon. Zij is in 1909 geboren in Middelbeers. Haar halfbroer is Adriaan Goossens. 

 

"O, er zit veel te veel in dat koppie van me. Dat komt elk jaar weer bij me naar boven. 
Zeker nu met al die aandacht die het nu krijgt. Ik zie het telkens weer gebeuren. 

Vooral die parachutisten met hun brandende parachutes vond ik vreselijk om te zien. 

Je wist dat ze een zekere dood tegemoet gingen". 
 

"Ik had die zondag (17-9-1944) op de fiets een boodschap gedaan, toen ik plotseling 

onder hels kabaal de vliegtuigen aan zag komen. Nou gaat het gebeuren, dacht ik.  

Op een gegeven moment zag ik op diverse plaatsen een grote vuurzee. Aangeschoten 
vliegtuigen, waaruit parachutisten sprongen, die her en der terecht kwamen.  

Het was me meteen duidelijk dat we moesten proberen te voorkomen dat de gelande 

geallieerden in handen van de Duitsers zouden vallen. Ik fietste daarom onmiddellijk 
naar de plaats waar ik enkel gliders neer had zien komen. Dat was op Den Heuvel, 

achter de boerderijen van Van Beers en Van den Heuvel.  

 
Toen ik daar aankwam, was er niemand te zien. Ik riep: "Be not afraid, I will help you, 

I am a friend!". Plotseling kwam er vanachter een greppel een Amerikaan gekropen en 

daarna steeds meer. In de buurt van de Heikant waren in totaal drie gliders met 

manschappen en materieel geland. Daar waren ook jeeps bij. De Amerikanen wilden 
meteen richting Son vertrekken. Maar dat was natuurlijk een onverantwoorde 

onderneming, zeker omdat men in totaal onbekend gebied was. Daarom probeerde ik 

hen daarvan te weerhouden. Ik zei dat ze op mijn broer moesten wachten. Die was 
intussen gewaarschuwd dat er op de Heikant Amerikanen waren en kwam ernaartoe. 

Hij wilde daar zo snel mogelijk met de bevrijders weg, omdat het een veel te open 

terrein was en de Duitsers welllicht spoedig zouden komen zoeken. Met ongeveer 
twintig man in drie jeeps, mijn broer voorop in de eerste jeep, reed men toen via 

Hoogcasteren naar het Heieind helemaal aan de andere kant van het dorp, waar een 

stuk bos was. Tijdens die tocht hebben ze veel geluk gehad. Even nadat ze bij de 

boterfabriek voorbij waren gekomen, kwam daar eveneens een Duitse patrouille 
langs".   

 

"Het is nog altijd een raadsel hoe het kwam dat ineens iedereen bleek te weten dat de 
geallieerden daar verzameld werden. Want van diverse andere kanten kwam men 

aanzetten met een elders in Hoogeloon of Casteren gelande soldaat. Een aantal ervan 

was gewond, waaronder enkelen ernstig. Zo waren er soldaten met ernstige 

brandwonden en met gebroken ledematen.  
 

Op dinsdag 19 september waren er zo op het Heieind, 25 Amerikanen, allemaal lid 

van de 82e of 101e Airborne Division, bijeengebracht. Die dag vertrok er een aantal 
richting Son en Eindhoven om zich aan te sluiten bij de eigen eenheden.  
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Met behulp van de ondergrondse, die alle wegen zorgvuldig uitgezocht had, kon men 
ongeschonden deze bestemming bereiken.  

 

Maar intussen zaten de gewonden en enkele soldaten die als verzorgers achter-
gebleven waren, nog altijd in het Heieind. Juffrouw Van Hoof kon door haar school-

Engels de nodige contacten met hen onderhouden. Dokter Gehéniau uit Vessem 

verleende medische bijstand en in het levensonderhoud werd voorzien door de 

bewoners van Heieind.  
 

Volgens juffrouw Van Hoof was het voor haar broer vanaf het begin duidelijk dat de 

gewonden onmogelijk al te lang op het Heieind konden blijven. De Duitsers zouden 
mettertijd hun schuilplaats zeker ontdekken en dat zou zowel voor de militairen als de 

burgerbevolking, die dit immers mogelijk had gemaakt, vervelende consequenties 

kunnen hebben.  Al enkele keren was de ontdekking ternauwernood voorkomen.  
 

Zoals de keer dat juffrouw van Hoofs broer met de fiets naar de Amerikanen ging en 

onderweg een groepje Duitsers passeerde die hem vroegen waar hij naartoe ging.  

De Mister antwoordde toen dat hij ziek was en naar de dokter in Vessem reed.  
Adriaan Goossens zocht daarom contact met de Britten. Op woensdag 20 september 

ging hij naar de landbouwschool in Eersel, waar de staf van de Britten op dat moment 

zijn intrek had genomen. Er werd afgesproken dat de Britten de volgende dag ’s 
middags om half twee de Amerikanen uit hun benarde positie zouden komen 

bevrijden. Nadat diezelfde avond de mister nog een keer terug was geweest, werd de 

volgende dag Hoogeloon inderdaad door de Britten bevrijd en dat zonder 

noemenswaardige tegenstand. In totaal werden daarbij rond de 150 Duitsers 
gevangengenomen".  

 

Juffrouw Van Hoof had niet gedacht dat de uiteindelijke bevrijding zo gemakkelijk zou 
verlopen. "Mijn broer had gezegd dat het flink zou gaan knetteren. De Duitsers waren 

die ochtend massaal naar Hoogeloon gekomen. Maar de Britten werden via mijn broer 

precies op de hoogte gebracht waar de Duitsers eventueel tegenstand zouden kunnen 
bieden. Via omtrekkende bewegingen werden de Duitsers toen via andere kanten 

aangevallen. 

 

We hadden thuis een schuilkelder en om te voorkomen dat bij een mogelijke brand in 
ons woonhuis ook de hele inboedel zou verbranden, had ik zoveel mogelijk spullen uit 

het huis gedragen en her en der neergezet. Ook had ik enkele kisten in de grond 

gegraven. Gelukkig is het allemaal meegevallen en kon ik na de bevrijding van ons 
dorp alles weer ongeschonden naar binnen dragen". 
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Heieind: Twee gewonde piloten, G. R. Brassesco en Josph Andrews, met links Joe Curreri (1). 

 
Tinus Smetsers uit Casteren haalt de piloten uit het brandend wrak. Joe Curreri wordt 
opgevangen door pater Kees Gijsbers en Adriaan Goossens. Ook Harry Tinkcom (2) overleeft de 
crash van de Clay Pigeon. The Clay Pigeon had 18 paratroopers aan boord en een bemanning 
van 4. Het vliegtuig was op 17 september 1944 opgestegen van een vliegveld in het zuiden 

van Engeland. Het behoorde tot het 82nd Troop Carrier Squadron, 436th Troop Carrier 
Group.(3)  Het zou de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis worden. Ongeveer 
1000 vliegtuigen zouden meer dan 11.000 airbornes aanvoeren.  
 
(1) http://www.rb-29.net/HTML/52E(Speed)Homan/52.RelatedStories/52.RStory01.01.htm 
(2) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945 

(3) http://www.americanairmuseum.com/unit/383 
 

 
 

Juffrouw van Hoof bij het staartstuk van de Clay Pigeon. Foto van oktober 1944.  
Een ijzerhandelaar uit Tilburg komt het materiaal ophalen. Zijn zoon zit op het staartstuk. 

http://www.rb-29.net/HTML/52E(Speed)Homan/52.RelatedStories/52.RStory01.01.htm
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
http://www.americanairmuseum.com/unit/383
http://www.rb-29.net/HTML/52E(Speed)Homan/52.RelatedStories/52.RStory01.01.htm
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
http://www.americanairmuseum.com/unit/383
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Casteren 

 
In de middag vluchtte de rest van de bevolking uit Casteren naar Hoogeloon. 

Gerrit Beex zorgde ervoor dat er patrouille werd gelopen in Casteren om diefstal te 

voorkomen. 
 

 
Engelse tank in Casteren 

 

 

 
Jan uit Hoogeloon. Bert uit Casteren. 

 
De marechaussee en Frans werden naar Casteren gestuurd om een krijgsgevangene 

te bewaken. Onderweg werden ze beschoten en de marechaussee haakte af. Frans 

ging terug naar het hoofdkwartier en daarna met Piet naar Casteren langs een andere 
weg. 

 

Op 17-9-1944 kwam een C-47A (1), met registratienummer 43-15302, om 13.50 uur 

neer bij Wagenbroek, tussen Casteren-Hoogeloon. Dit was een toestel van 437TCG/84 
Squadron. De piloot van dit toestel was William B. Williams. Hij overleefde deze crash 

niet, net zo min als zijn co-piloot John E. Burke, radiotelegrafist Nick Pebote en crew 

chief Jacob Faasse. Ze liggen alle vier in de Verenigde Staten begraven. John Burke is 
uit het vliegtuig gesprongen maar omdat hij te weinig hoogte had is hij te pletter 

gevallen in Den Houw In Bladel. Vlak bij de boerderij van Wouters. Eind 1944 is hij 

gevonden bij het Bietenrooien door Frans Janssen nabij De Maatschappij bij de 
Beerze.  

 
(1) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945 
 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
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Louwers werkte mee aan het Gedenkboek van de P.A.N.:  

 

 
 

 

          
 
In Casteren is H.C. Louwers (Bert) (1) uit de Schoolstraat 8 commandant van de P.A.N. 

Meester H.C. Louwers was geen hoofdonderwijzer, maar gaf jarenlang les op de Sint 

Jansschool. Ook de vader van Bert (Simon Louwers, 1870/1944) hielp nog mee in het 

verzet. Een nieuw lid van de verzetsgroep van Gerrit Beex was Dick uit Casteren. 
 

Tinus Smetsers (2) uit Casteren haalde 2 piloten uit een brandend vliegtuig. 

 
"Van mister Laawers (3) herinner ik me vooral dat hij een plattegrond van de klas op het bord 
tekende: de ramen, de vensterbanken met planten, de deuren, het schoolbord met het 
krijtbakje, alle banken met onze namen erbij en de lessenaar natuurlijk. Daarna de hele 
school. En heel Casteren, alle huizen en straten en buurtschappen. En tot slot de hele Kempen, 
inclusief alle acht zaligheden en met Tilburg, Eindhoven en de Belgische grens als afbakening. 

Toen hing hij de kaart van heel Nederland voor de klas. Dat was niet moeilijk meer, wij (ik in 
elk geval) konden kaartlezen. Hoeveel weken dat het in totaal duurde weet ik niet meer, maar 
zó heb ik Aardrijkskunde geleerd". 

 

 

 
 

 
 

(2) https://www.fotohistorisch.nl/zoek/25/+/plaats/Bladel,Casteren,Hapert,Hoogeloon,Netersel 
(3) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-

1940-1945 
(4) http://www.hetlevenopaarde.nl/index.php/mijn-leven/jeugd-en-familie/471-naar-de-grote-school 
 
 

 

 
 

https://www.fotohistorisch.nl/zoek/25/+/plaats/Bladel,Casteren,Hapert,Hoogeloon,Netersel
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
http://www.hetlevenopaarde.nl/index.php/mijn-leven/jeugd-en-familie/471-naar-de-grote-school
https://www.fotohistorisch.nl/zoek/25/+/plaats/Bladel,Casteren,Hapert,Hoogeloon,Netersel
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
http://www.hetlevenopaarde.nl/index.php/mijn-leven/jeugd-en-familie/471-naar-de-grote-school


144 

 

Hoogeloon en Casteren 

 
 Antwerpen, Jan van  Hoogeloon 

 

Beex, Gerrit  
Oud-Provinciaal 
Archeoloog en mede 

oprichter van Brabants 
Heem 
Relatie met Nel Roos. Hun 
zoon heet Willem (overl. 
2019). 

Hoofdstraat 71 Hoogeloon 
 
  

 

Beex, Jan de seminarist 
 

22-5-1948 Priester gewijd, 
6-6-1948 eerste H. Mis in 
Hoogeloon parochiekerk 
St. Pancratius 

Hoofdstraat 71 Hoogeloon 

 

Beex, Janus Hoofdstraat 71 Hoogeloon 

 Dick Casteren 

 

Gijsbers, pater Kees Casteren 

 

Goossens, Adriaan Hoogeloon 

 Gooskens, Jan Hoogeloon 

 

Hoof, M.C. juffrouw van  Hoogeloon 

 Koolen Heieind 

 

Looij, van de, kapelaan Heieind  

 Smetsers, Tinus Casteren 

 Smulders, Karel Heieind 

 Thijs, ordonnans Hoogeloon 

 Waterschoot, Piet Hoogeloon 

 Wildenberg, Frans van den  Hoofdstraat 70 Hoogeloon 

 

 

 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-goossens/I925.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-goossens/I22004.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-goossens/I889.php
https://deautovanmnopa.nl/kentekens/n-85528
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-goossens/I2666.php
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=234&grafid=126688&char=H
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
https://liberationroute.nl/media/1037350/lesbrief-bladel.pdf
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=234&grafid=126426&char=W
https://www.ed.nl/bladel/zoon-amerikaanse-militair-bezoekt-onderduikadres-vader-in-hoogeloon~a3f9a2cf/
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Middelbeers, Oostelbeers, Westelbeers 

 

 

 
 

 

     
Bierbrouwerij Rombouts en café de Doornbloem  Huis en boerderij van Jan Roefs op de Hoogdijk 

 

 
Op 21 september, na de bevrijding van Eersel, Veldhoven en Duizel, bereikten de 

geallieerden de Beerzen. De eerste confrontatie met de Duitsers vond plaats op de 

Molenbroekseweg. De Engelsen hadden die tegenstand niet verwacht en besloten het 
dorp te gaan beschieten.  

 

Op 23 september werd besloten de complete bevolking te evacueren. Vele 
Beerzenaren liepen zes kilometer naar Vessem. 

 

Op 24 september werden de Duitsers verjaagd uit de bebouwde kom. Ze betrokken 

nieuwe posities op de Huygevoort, Steenfort en landgoed Baest.  
 

Op 3 oktober trokken de Duitsers zich terug achter het Wilhelmina kanaal i.v.m. de 

geallieerde doorbraak ten westen van Turnhout en ten zuiden van Poppel.  
De dreiging van de Duitsers bleef echter voelbaar, met name voor de bewoners aan de 

kanaaldijk. Tot 24 oktober behielden de Duitsers hun nieuwe posities. Die dag werden 

ze verdreven uit hun stellingen langs het Wilhelminakanaal.  

 
De Duitsers verloren naar schatting 50 man, de geallieerden minsten 21. Er vielen 8 

doden onder de burgerbevolking.  
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Het boek "De Beerzen in oorlogstijd 1940-1945" uit 1994 gaat over de toenmalige 

gemeente Ooststel, Weststel en Middelbeers, inmiddels gefuseerd met Oirschot en is 

geschreven door v.l.n.r. Tienus Deenen, Frank Stalpers en Aloys Kamp. 
 
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P023-Oirschot-bevrijd.pdf 

 
Het is een goed geschreven boek van 224 bladzijden met de volgende hoofdstukken:  

De Beerzen voor 1940; De Mobilisatie; Het dagelijksleven tijdens de bezetting; Het 

verzet; De burgemeestersfamilie Smulders; De bevrijding. 
 

 

In het boek maken we kennis met:  
 
 

 

Adriaans, Kees 
Smokkelaar. Bracht piloten over de 
grens en nam shag mee terug 

Middelbeers 
 
 

 Adriaans, Frans  
Frits van Heerbeek: ik heb gezien dat 
Jan Verhagen dodelijk getroffen werd 
door een granaatscherf. Jan en Lisa 
van Beers heb ik samen met Frans 
Adriaans, onder de toren gelegd. Toen 

twee kisten bij Adriaans in de 
timmerwinkel  gemaakt en ze 
begraven op het kerkhof in 
Oostelbeers. Frans was lid van de 
P.A.N. 

Middelbeers 

 Basten, Wim  
Verborg onderduikers in een 

ondergrondse schuilkelder. 

Kuikeindseweg 
Middelbeers 

 Beers, Jan van  Middelbeers 

https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P023-Oirschot-bevrijd.pdf
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P023-Oirschot-bevrijd.pdf
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 Broeders, Jan en Stien Middelbeers 

 Deenen, Jans Middelbeers 

 

Dongen, Jan van  Biest-Houtakker 

 

Eltink, Toon 
Had onderduikers in het kippenhok en 
in een ronde stromijt met ruimte in 
het midden. 

Huygevoort  
Middelbeers 

 

Gosens, C.J., Cees  Franse Baan 
Middelbeers 

 

Haneveld, dokter  
 

Gerhard Teunis 

Landgoed de Rimboe 
Kromvensedijk 

Middelbeers 

 Haneveld, Teunis  Cornelis Middelbeers 

 Heerbeek, Frits van Oostelbeers 

 Heijst van Middelbeers 

 

Hoof, Jan van  Middelbeers 

 Hooijen, Piet  Doornbosstraat 
Middelbeers 

 

Huijbregts, Piet  

 
"Beertje" 
 

Willibrordstraat 9 

Kerkstraat 
Middelbeers 

 Kroot, Cato Middelbeers 

https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jan-van-dongen-geertruidenberg-1918
https://wwii-netherlands-escape-lines.com/helpers-of-allied-airmen/dutch-helper-list/dutch-helpers-by-selected-cities-and-towns/dutch-cities-leiden-to-oudenbosch/middelbeers/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-koelkast-is-overbodig~b2135dd8/
https://docplayer.nl/485342-N-e-d-e-r-l-a-n-d-s-m-i-l-i-t-a-i-r-g-e-n-e-e-s-k-u-n-d-i-g-t-i-j-d-s-c-h-r-i-f-t.html
https://www.bd.nl/oirschot/gesteggel-om-schuur-op-landgoed-de-rimboe~a4a733fe/?referrer=https://www.google.com/
https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/
https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/
https://www.oirschotsweekjournaal.nl/reader/47993/780137/hij-was-een-echte-kempenaar-oud-directeur-de-kempenpers-overleden
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Kruisdijk, Miet en Jan  
 
 

Kreijenhurksedreef 
Middelbeers 

 Laat, Gerard de Middelbeers 

 

Leermakers, Piet  
 

Biest-Houtakker 
 
 

 Liebregts, Janus Middelbeers 

 Merkx Westelbeers 

 Roosema Middelbeers 

 

Smulders, Jan Middelbeers 
 

 

Smulders, Piet Middelbeers 
 

 

Smulders, Sjef 
"Spoor" Gemeenteambtenaar Oirschot 
Rayonleider L.O.  
Later Burgemeester Vessem 

Spoordonkseweg 
Middelbeers 
 
 
 
 

   

Teepen, mw.  
zuster  
 
Vroedvrouw, verpleegkundige 
 

Willibrordstraat 2 
Middelbeers 

 Teepen, Jan 
 

Biest-Houtakker 

 Vennix, Piet Kuikeindseweg 18 Middelbeers 

 

 

 

 

https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/piet-leermakers-helvoirt-1901
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/piet-leermakers-helvoirt-1901
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?sortpers=leeftijd&command=showgraf&bgp=1870&grafid=839897&char=L
https://www.oirschotsweekjournaal.nl/nieuws/algemeen/810585/burgemeester-jan-smulders-
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jan-smulders-middelbeers-1898
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/piet-smulders-middelbeers-1895
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P029-Sjef-Smulders.pdf
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C.J. Cees Gosens 

 
Op 20 december 1943 komt ’s avonds om 9 uur in Oirschot een vliegtuig neer vooraan 

op de Eindhovensedijk. De piloot springt uit het brandende vliegtuig en gaat richting 

Bes. Daar komt hij bij een boer aan. Hij heeft een beschadigde voet opgelopen. De 
piloot krijgt bij de boer klompen en eten.  

’s Morgens op 21 december om 5 uur in de ochtend komt hij bij ons aanzetten. Ik laat 

de man binnen en doe het licht aan. Ik zie dat het een piloot is, en knijp hem wel, 

want wij wonen maar 500 meter van de Duitsers op het schijnvliegveld. 
Zuster Teepen - dat is de voedvrouw – komt dezelfde dag praten met hem zo goed als 

het gaat in het Engels, ze heeft ook een woordenboek bij zich.  

De piloot heet Jimmy Smith, hij woont in Dundee in Schotland, dat zijn we pas later te 
weten gekomen. 

Piet Leermakers - een vee verloskundige -  zit in de ondergrondse en komt veel in 

Beers, ook bij ons. Ik spreek met Piet Leermakers over de piloot. Piet spreekt de  
piloot over de terugtocht naar Engeland. De piloot wil het liefst weggebracht worden 

door Leermakers. En zo vertrekken wij op een zekeren dag op de fiets weg.  

Piet voorop daarachter op 50 meter afstand fietst de piloot en op 100 meter 

daarachter fietst ik. Wij hedden afgesproken dat als ze aan ons aan zouden houden 
dat we elkaar niet kennen. Het loopt allemaal goed af en wij komen veilig in Biest-

Houtakker boven Hilvarenbeek aan, vanwaar hij verder gebracht wordt. 

 
Op 20 december 1943 stort rond 21.00 uur aan de Eindhovensedijk een Halifax II van het 78 
Squadron neer. De bommenwerper is op de terugtocht van een aanval op Frankfurt, Mannheim 
en Ludwigshafen met in totaal 576 vliegtuigen. Daarvan keren er 44 niet terug van hun missie, 
waaronder de Halifax van piloot J.G. Smith die wordt neergeschoten door de Duitse nachtjager, 

van Olt. W. Baake. De acht bemanningsleden kunnen zich allemaal per parachute in veiligheid 
stellen. Vier van hen worden onmiddellijk door de Duitsers gevangen genomen, een vijfde de 
volgende dag.  
Radiotelegrafist J. Cash, boordschutter F. Allen en navigator Smith weten voorlopig uit handen 
van de Duitsers te blijven. Cash wordt op 23 januari 1944 in Brussel gearresteerd bij een 
zoekactie van de Gestapo. Smith komt met hulp van verschillende verzetsstrijders tot in 
Limoges, waar hij op 1 maart 1944 wordt gearresteerd door de Gestapo. Hij belandt in een 
krijgsgevangenenkamp, Stalag Luft III. Allen (1) tenslotte, vindt met hulp van het verzet na 
wat omzwervingen onderdak in Charleroi, waar hij in september 1944 de bevrijding door 
geallieerde troepen meemaakt. 

 

Gerhard Teunis Haneveld, Landgoed de Rimboe (2).  

 
Na de Dalton-HBS in Den Haag gaat Gerhard medicijnen studeren. Vanwege een 

razzia onder studenten moet hij onderduiken. Hij schuilt met zijn moeder in een 

houten huisje in een bos in het Brabantse Middelbeers. In de kippenhokken zitten 

onderduikers. Op een dag zien zij de piloot van een neergeschoten RAF-vliegtuig. Hij 
zit bekneld in een boom. De piloot helpen zij op weg naar Zwitserland.  

 

Gerhard voorziet leden van de ondergrondse van een zalfje of tinctuur, waarmee zij 
binnen een uur uitslag en zweren krijgen. Bij de keuring voor de Atbeitseinsatz 

worden zij uiteraard afgewezen. Dr. Gerhard Teunis Haneveld overlijdt op 7 januari 

2009 op 84-jarige leeftijd in Middelbeers. 
 

Jan van Hoof 

 

Vanaf half augustus 1944 (3) zit ik bij de P.A.N (4) en heb ook contacten met de L.O. 
via Huijbregts. Op een bijeenkomst van de P.A.N, geleid door Roosema als 

commandant, in de Spreeuwel in Westelbeers, kom ik er achter dat ook Teet Elting en 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-oirschot-1940-1945
https://www.bd.nl/oirschot/gesteggel-om-schuur-op-landgoed-de-rimboe~a4a733fe/?referrer=https://www.google.com/
https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/
https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/partizanen-actie-nederland/
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4 anderen die ik niet ken, bij de P.A.N. zitten. 

Jan brengt berichten naar meester Louwers in Casteren als koerier van Piet 
Huijbregts. 

 

Piet Huijbregts (5) 
 

Piet Huijbregts is in Middelbeers bekend als Piet de Kuster. Zijn inkomen als koster is 

echter onvoldoende om de monden van de vele gezinsleden te kunnen blijven vullen. 

Daarvoor moet er meer geld op de plank komen. Wim: "Tot de taken van zijn werk als 
koster behoren ook het verzorgen van het drukwerk, waaronder bidprintjes en 

rouwkaarten. Hiervoor moet hij naar Oirschot." Vanaf 1931 kan hij zich deze reis 

besparen. Op 1 mei opent hij namelijk een drukkerij in het pand aan de Kerkstraat in 
Middelbeers, waar zijn vrouw al een winkeltje in kantoorbenodigdheden runt. Piet is 

actief in de L.O. en drukt de armbanden voor de P.A.N.  

 
Miet en Jan Kruisdijk 

 

Vanaf 4 september 1944 tot aan de bevrijding 23 september duik ik (Frans de Laat) 

onder wanneer er onraad is. Ik ga dan in het Oude Kerkje, daar was nog een pastorie 
met een geheim luikje. 

Er zitten veel onderduikers in de Beerzen, dat weten we op het gemeentehuis ook 

goed en de burgemeester weet hier ook van. Bij een razzia wordt iedereen vlug 
ingelicht, er is dan ook nooit iemand opgepakt. Veel onderduikers zitten op de 

Huygenvoort bij Elting en in Westelbeers bij Mie en Janus van Kruisdijk. 
 
(1) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-oirschot-1940-1945 
(2) https://www.bd.nl/oirschot/gesteggel-om-schuur-op-landgoed-de-

rimboe~a4a733fe/?referrer=https://www.google.com/ 
(3) https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/ 
(4) https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/partizanen-actie-nederland/ 
(5) https://www.oirschotsweekjournaal.nl/reader/47993/780137/hij-was-een-echte-kempenaar-oud-

directeur-de-kempenpers-overleden 
 
 

Gerard de Laat 
 

Onze Gerard die ook bij de P.A.N. is, heeft veel handgranaten gekregen van de 

ondergrondse en die verstopt hij onder een hoop hout. Toen de Duitsers uit Reusel bij 
ons kwamen gingen ze op die hoop hout zitten. Ik moet er niet aan denken dat ze 

toen in de lucht gevlogen waren. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.oirschotsweekjournaal.nl/reader/47993/780137/hij-was-een-echte-kempenaar-oud-directeur-de-kempenpers-overleden
https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-oirschot-1940-1945
https://www.bd.nl/oirschot/gesteggel-om-schuur-op-landgoed-de-rimboe~a4a733fe/?referrer=https://www.google.com/
https://www.bd.nl/oirschot/gesteggel-om-schuur-op-landgoed-de-rimboe~a4a733fe/?referrer=https://www.google.com/
https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/
https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/partizanen-actie-nederland/
https://www.oirschotsweekjournaal.nl/reader/47993/780137/hij-was-een-echte-kempenaar-oud-directeur-de-kempenpers-overleden
https://www.oirschotsweekjournaal.nl/reader/47993/780137/hij-was-een-echte-kempenaar-oud-directeur-de-kempenpers-overleden
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Piet Leermakers    Jan van Dongen 

 

Piet (1) Leermakers (2) wordt geboren op 10 augustus 1901 in Helvoirt en woont met 
zijn vrouw Johanna van Gestel en acht kinderen in Biest-Houtakker. Daar werkt hij als 

dieren-verloskundige. Dankzij zijn beroep heeft hij veel contacten met de boeren in de 

omgeving en mag hij tijdens de Duitse bezettingsjaren in de omgeving vrij rondreizen. 

Zodoende doet hij waardevolle contacten op en weet hij welke boeren betrouwbaar 
zijn of niet. 

Omdat een aanzienlijk deel van de werkende bevolking van Duitsland aan het front 

dient, proberen de Duitse autoriteiten de tekorten in de fabrieken aan te vullen met 
arbeidskrachten uit de bezette landen. Als er zich nauwelijks mensen vrijwillig 

aanmelden, wordt verplichte tewerkstelling (Arbeitseinsatz) ingevoerd, met als gevolg 

dat veel Nederlandse jongeren onderduiken. Piet gaat al snel een centrale rol spelen 
in de hulpverlening aan onderduikers die vanuit de steden het Brabantse buitengebied 

opzoeken. Via Piet en zijn buurman Pieter van Gestel worden ze naar adressen in 

Biest-Houtakker, Diessen, Hilvarenbeek, Moergestel, Oisterwijk en Oost-, West- en 

Middelbeers gebracht. 
Piet onderhoudt daarnaast contacten met het verzet in Hilvarenbeek, waar Eugène 

van der Heijden met marechaussee Karst Smit een pilotenhulplijn heeft opgezet.  

Dit stelt Piet in staat om ook neergestorte piloten en joden over de grens te brengen. 
Op 6 september 1944 vindt er bij Piet thuis een bijeenkomst plaats met enkele 

onderduikers. Samen maken ze plannen om de naderende geallieerden te 

ondersteunen door wapens te verzamelen en de Duitse stellingen in kaart te brengen.  

 
Tijdens de oorlog zaten er op Landgoed De Utrecht vijf studenten van de 

Landbouwhogeschool Wageningen ondergedoken. Dat zij juist in Esbeek terecht 

kwamen was niet zo vreemd. In verband met bosbouw was er al contact tussen De 
Utrecht en de hogeschool. 

Een van die studenten was Jan (3) van Dongen (4) die met zijn vier medestudenten 

ondergedoken zat in een zelfgebouwde hut bij boer De Bruijn op Landgoed De Utrecht 
waar nu "In den Bockenreyder" is.  

 

 
 

De hut werd bij toeval ontdekt door marechaussee Karst Smit toen die in het 

bosgebied patrouille liep. Gelukkig was Karst een "goeie", hij zat ook in de 

ondergrondse. Hij vroeg of de studenten mee wilden helpen piloten en andere 
vluchtelingen in vrijheid te brengen. De vluchtroute liep gedeeltelijk over het 

landgoed. 

Jan van Dongen wilde wel hepen en hij ging regelmatig vluchtelingen ophalen op het 
station in Tilburg en bracht ze dan naar hun schuilhut. Daar moesten de vluchtelingen 

https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/piet-leermakers-helvoirt-1901
https://oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl/?p=966
https://oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl/?p=835
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jan-van-dongen-geertruidenberg-1918
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wachten tot het veilig genoeg was om door te reizen naar Brussel. Toen de vluchtlijn 

in november 1943 verraden werd was het natuurlijk te gevaarlijk om in de schuilhut te 
blijven. Jan vluchtte naar Biest-Houtakker naar veearts Piet Leermakers die ook in de 

ondergrondse zat. 

 
Helaas werd Piet verraden en toen op de ochtend van 7 september 1944 de Duitsers 

bij de familie Leermakers voor de deur stonden, zochten Piet en Jan door de tuin een 

heenkomen. De Duitsers zetten de achtervolging in en schoten beide mannen zonder 

pardon dood. Vlak voor de bevrijding van Hilvarenbeek, een maand later. 
 

Piet laat een weduwe met acht jonge kinderen achter. Voor hen is de ellende dan nog 

niet voorbij, want kort daarna steken de Duitsers hun huis met enkele andere 
boerderijen in brand, omdat ze zicht belemmeren. Het huis wordt na de oorlog weer 

opgebouwd, ditmaal met een gevelsteen die aan Piet en Jan herinnert. 

 
Op 12 februari 1946 wordt Piet postuum een Britse onderscheiding uitgereikt als blijk 

van erkenning voor zijn geboden hulp aan geallieerde piloten. In 1982 wordt in Biest-

Houtakker een straat naar hem vernoemd. 

 

 
Links een gedenksteen, waarop Piet Leermakers en onderduiker Jan van Dongen worden 
herdacht. Rechts het graf van Piet Leermakers. 

 

 

 
 
 
(1) https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/piet-leermakers-helvoirt-1901 
(2) https://oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl/?p=966 
(3) https://oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl/?p=835 
(4) https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jan-van-dongen-geertruidenberg-1918 
 
 

 

 
 

 

 

https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/piet-leermakers-helvoirt-1901
https://oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl/?p=966
https://oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl/?p=835
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jan-van-dongen-geertruidenberg-1918
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Jan Smulders 

 

 
 

Burgemeester Jan Smulders verzet (1) zich. Jan (2) wordt geboren op 13 januari 1898 

in Middelbeers als zoon van burgemeester Antonius van Oost-, West- en Middelbeers. 

In 1927 wordt hij benoemd tot opvolger van zijn vader; Jan is daarmee de vierde 
generatie Smulders die het ambt bekleedt. Zijn oudere broer Piet is een jaar eerder 

benoemd tot burgemeester van Someren. In 1932 trouwt Jan met Truus Beliën met 

wie hij een gezin van vier kinderen sticht. 

 
Jan besluit bij aanvang van de Duitse bezetting in functie te blijven. In 1942 wordt hij 

bovendien benoemd tot waarnemend burgemeester van de buurgemeente Vessem, 

Wintelre en Knegsel. 
 

In 1944 wordt Jan geconfronteerd met de Duitse eis inwoners van zijn gemeente aan 

te wijzen voor werk aan de stellingen in Zeeland die daar vanwege het naderen van 
de geallieerde troepenmacht worden aangelegd. Jan en een aantal andere 

burgemeesters in zuidoostelijk Brabant weigeren hieraan gehoor te geven. Op 5 juli 

wordt Jan gesommeerd in Vught te verschijnen, waar hij zich met zijn collega’s moet 

verantwoorden. Als ze opnieuw weigeren inwoners te leveren, worden de 
burgemeesters ter plekke gearresteerd en vastgezet in de SD-gevangenis Mariënhof 

in Vught. Per onmiddellijke ingang zijn ze allemaal uit hun functie gezet. Kort daarop 

worden ze kamp Vught binnengebracht.  
 

Jans jongere broer Sjef volgt hem ondertussen op als waarnemend burgemeester van 

de Beerzen. Vanwege het naderen van de geallieerden gaat de SS op 5 september, 
"Dolle Dinsdag", over tot de evacuatie van het kamp. Jan wordt op transport gesteld 

naar Amersfoort en aansluitend naar concentratiekamp Sachsenhausen gedeporteerd. 

Op 5 februari 1945 volgt overplaatsing naar Buchenwald. De maanden in de kampen 

hebben een zware aanslag op Jan gepleegd. Net als duizenden anderen staat hij bloot 
aan voortdurende mishandelingen en wordt hij in het kader van Vernichtung durch 

Arbeit ("vernietiging door arbeid") onder opzettelijk slechte omstandigheden 

gedwongen tot extreem zware dwangarbeid. Ondertussen ontbeert het hem en zijn 
medegevangenen aan vrijwel alles. Voedsel schiet schromelijk te kort, als het al 

eetbaar is.  

 
(1) https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7697-knegsel/ 
(2) https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jan-smulders-middelbeers-1898 

 
 

https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7697-knegsel/
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jan-smulders-middelbeers-1898
https://www.tipeersel.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7697-knegsel/
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jan-smulders-middelbeers-1898
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Medische zorg wordt niet gegeven en doordat de gevangenen met honderden tegelijk 

in barakken worden ondergebracht, waar normaal plaats is voor enkele tientallen, is 
er geen enkele vorm van hygiëne. Besmettelijke ziektes en onbehandelde wonden 

maken onder die omstandigheden talloze slachtoffers. Als de geallieerden in april ook 

op het punt staan Buchenwald te bevrijden, wordt Jan met het grootste deel van de 
kampgevangenen naar concentratiekamp Flossenbürg aan de grens met hedendaags 

Tsjechië gestuurd.  
 

Tegen deze tijd is Jan fysiek volkomen afgebroken. Op 20 april 1945 worden de 

gevangenen van Flossenbürg op dodenmars gezet richting Dachau in het zuiden. Een 

half uur na vertrek zakt Jan volkomen uitgeput in elkaar langs de kant van de weg in 

de buurt van Waldthurn. Net als de andere achterblijvers wordt hij dan door een 
Duitse bewaker ter plekke doodgeschoten. Jan is 47 jaar geworden en wordt in 1957 

vermoedelijk herbegraven op de erebegraafplaats in Flossenbürg. In oktober 1945 

ontvangt de familie in Nederland de officiële bevestiging van zijn overlijden. Zijn 
vrouw volgt hem in april 1946 op als burgemeester van de Beerzen, de eerste 

vrouwelijke burgemeester van Nederland. 

 

 
 

Truus Smulders-Beliën krijgt in 1958 bij haar koperen jubileum als burgemeester van de 

Beerzen een DAF, de tweede die ooit van de band rolde. 
 
 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/TruusBelienSmulders 
 

 

 

 
 

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/TruusBelienSmulders
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/TruusBelienSmulders
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Piet Smulders 

 
Piet wordt geboren op 17 januari 1895 in Middelbeers als zoon van burgemeester 

Antonius van Oost-, West- en Middelbeers. Hij is getrouwd met Joanna Adelaars en 

wordt in 1919 benoemd tot gemeentesecretaris van Someren, om hier vervolgens 
vanaf 1926 ook burgemeester te worden.  

 

Ten tijde van de Duitse bezetting besluit Piet net als verschillende andere 

burgemeesters in functie aan te blijven, om te voorkomen dat een NSB’er zijn positie 
zou overnemen. Ondertussen saboteert hij op iedere mogelijke manier de Duitse 

overheersing. Zo weigert hij inwoners van zijn gemeente beschikbaar te stellen voor 

werk aan de stellingen in Zeeland die vanwege de geallieerde opmars worden 
aangelegd, stelt hij het verzet in de gelegenheid om op het gemeentehuis valse 

persoonsbewijzen te maken en laat hij mensen waarschuwen als er razzia’s dreigen. 

 
In augustus 1944 liquideert het verzet twee collaborerende landwachters in Gemert.  

 

Als represaille wordt Piet laat in de avond van 14 augustus door Nederlandse SS’ers 

van het Sonderkommando Feldmeijer van zijn bed gelicht en meegenomen voor 
verhoor in Vught. Eerder is ook burgemeester Willem Wijnen van Asten om dezelfde 

reden gearresteerd. De derde zou de huisarts van Someren worden, een vriend van 

Piet. Omdat hij niet thuis is, wordt in plaats daarvan ondernemer Frans Eijsbouts, een 
andere vriend, meegenomen. 

 

Uiteindelijk zitten er acht personen in de auto. De chauffeur klaagt dat de wagen te 

zwaar beladen is dat ze straks nog stukken krijgen. Deze opmerking is echter een 
afgesproken signaal voor de SS’ers dat het einddoel van hun nachtelijke reis nadert. 

De burgemeesters zijn ondertussen stil en kijken bezorgd voor zich uit. Zij houden 

dan vermoedelijk al rekening met het ergste. 
 

Plots wordt de wagen tot stilstand gezet. De chauffeur vloekt en roept iets over pech, 

waarop de inzittenden gesommeerd worden uit te stappen. Onmiddellijk daarop wordt 
het vuur geopend op de twee burgemeesters en de ondernemer. Piet wordt 

onmiddellijk neergeschoten. Burgemeester Wijnen probeert nog te vluchten, maar 

wordt achtervolgd, van zeer nabij meerdere malen neergeschoten en belandt in de 

berm. Frans wordt in zijn arm geraakt en houdt zich vervolgens dood. Hij hoort hoe er 
nog tien tot twaalf keer wordt geschoten en de burgemeesters rochelend en kreunend 

achter worden gelaten. Enige momenten later is het stil. 

 
Piet, slachtoffer van de Silbertanne-moorden, is 49 jaar geworden en wordt thuis in 

Someren-Dorp begraven op de rooms-katholieke begraafplaats. 
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Sjef Smulders 

 
Sjef Smulders, "Spoor", van de Spoordonkseweg, was gemeenteambtenaar en 

rayonleider van de L.O. Hij was waarnemend burgemeester van de gemeente Vessem, 

Wintelre en Knegsel voor hij daar in 1947 de kroonbenoemde burgemeester werd.  
In mei 1972 werd aan Smulders op eigen verzoek ontslag verleend. Midden 1980 

overleed hij op 71-jarige leeftijd. 

 

Zuster Teepen 
 

 
 
"Toen de oorlog in mei 1940 uitbrak woonde ik in Middelbeers, Willibrordstraat 2.  

Ik was vroedvrouw en dit was mijn ambtswoning. De hele oorlog heb ik mijn werk 

normaal uitgevoerd, ik had weinig hinder van de bezetters en voor mijn vervoer had 
ik een lichte motor, brandstof kreeg ik voldoende, deze was echter wel op de bon. 

Ook heb ik gezorgd dat een piloot die bij Cees Gossens aan de Franse Baan terecht 

was gekomen,  weer uit Nederland weg kon komen en deze piloot is ook weer in zijn 

eigen land aangekomen. Verder heb ik nog een piloot zijn wonden verzorgt, die was 
bij de familie Haneveld aan de Kromvensedijk in Middelbeers gekomen. 

 

21 september 1944 kreeg ik nog een familie Soethout uit Oirschot op bezoek.  
Zij moesten evacueren en dachten we trekken naar Middelbeers dan zitten we dichter 

bij de vroedvrouw omdat mevrouw Soethout  een baby verwachtte en het alle dagen 

kon gebeuren. Wij hadden echter geen plaats meer en ik kon ze onderbrengen bij Sjef 

Liebregts, daar waren ze welkom.  
 

Toen op 22 september de eerste granaat viel bij de textielwinkel van Eeten werd 

mevrouw Soethout zwaar gewond, waarna direct de bevalling begon, ik ben met haar 
de kerk ingevlucht waar het kindje dood geboren werd". 

 

Hoewel zuster Teepen ook nog brieven naar meester Louwers in Casteren bracht zegt 
ze: "Ikzelf heb niet in het verzet gezeten".   
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Piet Vennix 

 
"Ik ben toen ondergedoken bij Piet Vennix. Daar gingen we ’s nachts slapen. We 

waren daar met z’n vijven; Harrie van de Laar, onderduiker van Wijngaarden, Jan 

Vennix, onze (mijn broer) Piet en ik zelf.  We sliepen in een strooimijt waarin we een 
gat hadden gemaakt om naar binnen te kruipen. Ook hadden we er een kleine 

luchtpijp in gemaakt om goed adem te kunnen halen. Als we erin zaten werd de 

ingang dichtgemaakt. Er was veel ruimte in, zeker wel voor tien personen. Alleen als 

we dachten dat er onheil kwam maakten we gebruik van deze schuilkelder. Dit hebben 
we gedaan tot het einde van de oorlog". 

 

 

 
 

Verhalen over de oorlog in de Beerzen. 

 
https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/ 
 

 
Een Lancaster komt met de Kerst 1944 neer in Oostelbeers. Alle 7 bemanningsleden komen 
om. (http://aircrewremembered.com/skarratt-michael.html) 

 

 

https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/
https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/
https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/
http://aircrewremembered.com/skarratt-michael.html
http://aircrewremembered.com/skarratt-michael.html
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Over deze rails werd in de eerste oorlogsjaren een houten nep-vliegtuig heen en weer 

bewogen. 
 

 

In 1940 leggen de Duitsers hier een schijnvliegveld aan om de Engelse bommen-
werpers af te leiden van het nabijgelegen vliegveld Eindhoven en ze te verleiden hier 

hun bommen af te werpen. 

 
Daarvoor wordt een start- en landingsbaan gesuggereerd, landingslichten, hangars en 

barakken, er worden nep-kanonnen geplaatst en er wordt een houten uitkijktoren 

gebouwd bij het woonhuis op Hanenberg 1. 

 
De Duitse afleidingsmanoeuvre heeft lang gewerkt: Engelse bommenwerpers voeren 

verschillende aanvallen uit op het vliegveld. Maar het is ook gebruikt door Duitse 

bommenwerpers om hun last kwijt te raken als ze door omstandigheden hun bommen 
niet boven Engeland hadden kunnen afwerpen. 

 

Uiteindelijk schijnt de RAF het spelletje door te hebben gekregen. Volgens Duitse oud-
militairen zouden de Engelsen het vliegveld nog één keer hebben bestookt, met 

houten nepbommen... 
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Oirschot 

 
 

 
 
Verhalen over Oirschot. https://tweedewereldoorloginoirschot.nl/ 

 

 
 

Evacuatie 

 

Er kwamen diverse Dakota’s neer. Er werd geschoten o.a. door geschut dat stond 
opgesteld bij café in het Zand. 

 

https://tweedewereldoorloginoirschot.nl/
https://tweedewereldoorloginoirschot.nl/
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Tussen (1) de notel en de paters valt een zendinstallatie plus aggregaat aan parachute. 

Dat wordt meegenomen door Jan en Harrie van Lijsdonk en de onderduiker Evert 
Akringa en zonen van Cees Roefs uit de Papketel (o.a. Frans Roefs). De zender wordt 

een eind meegenomen en verstopt . Scholman worst gewaarschuwd en hij test de 

zender. Hij werkt en de zender wordt meegenomen naar het gasthuis. Drie para’s (van 
v.d. Moosdijk) nemen hem mee. 

 

     
 

Bernardus Wilhelmus Johannes Schut (2). 

 

Bernard is zelf eigenlijk geen verzetsstrijder maar hij raakt toch betrokken bij het 
verzet omdat hij de broer is van de verzetsstrijder Hein Schut, die meehelpt met het 

bevoorraden van de Amerikanen en het gevangen houden van Duitsers. In oktober 

1944 zoekt Bernard met zijn gezin een veilig onderkomen in de boerderij van broer 
Hein in Oisterwijk. Bernard helpt zijn broer met het verzamelen van hout om een 

veilige schuilkelder te maken in de boerderij. Ze komen hierbij Duitsers tegen die 

vertellen dat ze deserteurs zijn en onderdak zoeken.  
Hein en Bernard vertrouwen deze mannen. Helaas omsingelen deze Duitsers later die 

dag de boerderij en arresteren Hein en Bernard. Tijdens een vluchtpoging van Bernard 

wordt hij doodgeschoten en aldaar in de bossen achtergelaten. Hein wordt mee- 

genomen en is een dag later gefusilleerd, hij ligt begraven op het ereveld in Loenen. 
 

In de nacht van zondag 24 oktober springt de brug van Spoordonk, maar - daar 

molenaar van Esch het water heeft opgehouden – komen verschillende pakjes 
dynamiet in het water terecht en vliegen slechts twee ijzeren balken de lucht in en is 

er weinig schade aan de brug.  

 
Een gerucht: Kees Verhouden zwemt het  kanaal over en gaat met dokter Roelvink 

naar Best, om de Engelsen te halen. (Is niet juist, moet zijn Scholman met achterop 

de motor Harrie Kuypers met witte vlag). De heer Dekkers is het kanaal over 

gezwommen, toen de commandant het hazenpad had gekozen en gezegd dat in het 
klooster Nazareth alleen oude en zieke zusters zaten. Daarop hield het vuren op! De 

Engelsen dachten, dat het vol soldaten zat en zouden het kort en klein geschoten 

hebben!  Dank aan de moedige redder!!!! 
 
(1) https://tweedewereldoorloginoirschot.nl/bombardement/ 
(2) https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P014-verhaal-balsvoort-uit-dorp-in-oorlog.pdf 
 
 
 

https://tweedewereldoorloginoirschot.nl/bombardement/
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P014-verhaal-balsvoort-uit-dorp-in-oorlog.pdf
https://tweedewereldoorloginoirschot.nl/bombardement/
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P014-verhaal-balsvoort-uit-dorp-in-oorlog.pdf
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Halftracks en verkenningswagens van de 15e Schotse divisie trekken op 24 oktober Oirschot binnen. 
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Patrouille-eenheid van de 15e Schotse divisie. Links staat dokter Roelvink. Foto van 25 oktober op de 
hoek Rijkesluisstraat-Gasthuisstraat. 
 

 

 
 

Bevrijding Tilburg, Best, Oirschot, Moergestel, Oisterwijk, Berkel-Enschot 1944 

 
https://www.youtube.com/watch?v=A_3UIzaIXpE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A_3UIzaIXpE
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Troepen van de 2e Glascow Highlanders steken met Churchilltanks de brug over de Beerze in Spoordonk 
over op 26 oktober.  

 

 
2nd Glascow Highlanders op een Churchilltank net voorbij de brug over de Beerze 
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Foto’s bevrijding Oirschot. 

 
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P023-Oirschot-bevrijd.pdf 
 
 

    
 
Op 9 augustus 1944 komt om 10.15 uur bij De Witte Bergen een B-17G (1) van het 
452BG/731BS (2) neer, vlakbij de plek waar Frans Beks en zijn broer dennenappels aan het 
rapen zijn. De gehele bemanning weet tijdig het vliegtuig per parachute te verlaten. Zes 
bemanningsleden worden direct of de volgende dag krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers: 
co-piloot T.I. Ahern, navigator W.P. Farris, bommenrichter G.A. Blanford, radiotelegrafist M. 

Billey en de boordschutters A.P. Jablonski en W.J. Kirk.  
 
Piloot H.F. Bradshaw, (3) (5) boordwerktuigkundige R.O. Martin en boordschutter F.E. Doucette 
weten uit handen van de Duitsers te blijven.  
 
Bradshaw en Doucette krijgen contact met Nederlandse verzetsstrijders van de P.A.N die hen 
verbergen in de bossen bij Lierop (kamp "Dennenlust", Moorsel (4)) . Daar doen zij actief mee 
aan sabotageacties en aanvallen op Duitse militairen. Op 19 september trekken de Duitsers 
zich terug en besluit de groep met de Amerikanen om zich in de strijd te mengen. 
 
In de bossen stuiten ze echter bij verrassing op een Duitse patrouille. In het vuurgevecht dat 
daarop volgt, wordt Doucette vrijwel direct dodelijk getroffen in hoofd en buik.  
 
Ook twee Nederlanders raken gewond. De Duitsers trekken zich uiteindelijk terug.  
’s Avonds heeft men het lijk van Doucette opgehaald en begraven op het kerkhof van Lierop. 

 
 
Pagina 39, 62: "Farris en Blanfort worden gevonden door Piet Schoofs en Jan Verhoeven op 9-
8-1944 en naar Fons van der Heijden in Netersel gebracht. Op 14 augustus worden ze naar B. 
in Hilvarenbeek gebracht, die zorgt voor verder vervoer via België naar Engeland".   
Dit laatste is waarschijnlijk niet juist. Of beide heren zijn in België opgepakt en niet in 
Engeland aangekomen. Ze zijn geregistreerd als POW, krijgsgevangenen.  
 
 
(1) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-oirschot-1940-1945 
(2)  https://aviation-safety.net/wikibase/50255 
(3)  http://www.americanairmuseum.com/aircraft/2623 
(4)  https://www.eindhovenfotos.nl/4/Dennenlust_Someren_Lierop.pdf 
(5)  https://www.oirschotsweekjournaal.nl/nieuws/algemeen/692318/het-vliegend-fort-in-de-witte-
bergen- 
 

 

https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P023-Oirschot-bevrijd.pdf
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P023-Oirschot-bevrijd.pdf
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-oirschot-1940-1945
https://aviation-safety.net/wikibase/50255
http://www.americanairmuseum.com/aircraft/2623
https://www.eindhovenfotos.nl/4/Dennenlust_Someren_Lierop.pdf
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-oirschot-1940-1945
https://aviation-safety.net/wikibase/50255
http://www.americanairmuseum.com/aircraft/2623
https://www.eindhovenfotos.nl/4/Dennenlust_Someren_Lierop.pdf
https://www.oirschotsweekjournaal.nl/nieuws/algemeen/692318/het-vliegend-fort-in-de-witte-bergen-
https://www.oirschotsweekjournaal.nl/nieuws/algemeen/692318/het-vliegend-fort-in-de-witte-bergen-
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Het boek "Een dorp in de oorlog", dat over Oirschot gaat is geschreven door Piet 

Machielsen en Frans Beks. 
 

 
 
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P010-D-day-1.pdf 
 

Uit het boek:  
 

Op zaterdag 13 mei moet burgemeester Steger van de Duitsers bekendmaken, dat 

tegen hoog loon arbeidskrachten worden gevraagd voor werk aan de kust in Zeeland. 
Aanmelden op het gemeentehuis. Niemand meldt zich. Drie weken later, in de avond 

van 7 juni, krijgt de burgemeester een telefoontje uit Eindhoven, waarin een 

aannemer waarschuwt dat er die nacht een razzia zou worden gehouden. Steger 
verlaat daarop zijn woning en gaat bij mensen in Hedel slapen. Om half vijf naderen 

twee Duitse vrachtauto's uit Best de markt. 

 

Den Heuvel in Oirschot met het pand van de HAVRO 
De Duitsers worden op de markt begroet door de in Eindhoven wonende directeur van 

de Havro-meubelfabriek, die op Den Heuvel in Oirschot is gevestigd. De man is lid van 

de SS en hij is in gezelschap van de NSB-dominee Juurd van der Molen uit St. 
Oedenrode. Onder aanvoering van WA-man Driessen worden ruim 30 personen van 

hun bed gelicht. Frans van Emst, een groots verzetsman uit Oirschot, woont in de 

Koestraat en wordt ook van zijn bed gelicht. Hij weet Driessen te overtuigen dat hij op 
het vliegveld werkt en daar niet gemist kan worden en verzoekt om vrijstelling, die hij 

krijgt. Driessen vraagt ook om het adres van Jan Erven. Dat wordt door Van Emst 

gegeven. Als Driessen echter de deur uit is, beldt hij vlug Jan Erven met de 

mededeling dat ze hem komen halen. Jan kan zich nog net op tijd in een onzichtbare 
kast wringen en ontspringt daarmee de dans. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P010-D-day-1.pdf
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P010-D-day-1.pdf
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Opstellen voor De Zwaan op de markt 

 

   
 

Alle mannen moeten zich opstellen voor café De Zwaan op de markt. De persoons- 

bewijzen worden in beslag genomen. En er wordt gecontroleerd of het aantal 

persoonsbewijzen klopt met het aantal mannen. Gemeentesecretaris Van Helvoort en 
zuster Mol probeeren nog mensen vrij te pleiten. Echter zonder succes. De mannen 

worden in vrachtauto's geladen en naar Eindhoven gebracht. In Eindhoven 

aangekomen schalt er marsmuziek, hangen er spandoeken en Pullens de NSB-
burgemeester houdt een "opwekkende" welkomstrede. Plotseling komen er Engelse 

Jagers laag overvliegen en in de toen ontstane verwarring ontsnappen er vier. Nog 

drie anderen worden om verschillende redenen vrijgelaten. De rest gaat met de trein 
naar Vlissingen en van daar te voet naar Dishoek. 

 

Dishoek in Zeeland 

Daar worden ze in barakken ondergebracht. Ze slapen in stapelbedden van drie hoog 
en met 150 man in één barak. Het eten bestaat uit aardappelen, kuch, margarine en 

jam. Hun werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van rijsbedden, waartussen 

explosieven moeten worden aangebracht. Ook moeten er palen in de grond worden 
gedreven, waaraan mijnen worden bevestigd. Ieder krijgt een stuk strand toegewezen 

waarop ze moeten gaan werken en die stukken strand krijgen de heroïsche namen als 

Tannhäuser, Faust, Zauberflöte. Hun werkzaamheden worden echter regelmatig door 
laag vliegende Engelse vliegtuigen gefotografeerd. 

 

Naar huis 

Na twee dagen deze werkzaamheden te hebben verricht mag iedereen naar huis. Dit 
keer echter moes de treinreis wel uit eigen zak worden betaald. De reden waarom ze 

na twee dagen naar huis mogen, is altijd onduidelijk gebleven. Jan Mercx, die ook 

opgepakt is, had veel geld bij zich. Hij koopt de treinkaartjes. Later krijgt hij het 
voorgeschoten bedrag van fl. 33,56 van de gemeente terug. Twee weken daarna volgt 

opnieuw een oproep en verschijnt er weer niemand.  

Het geduld van de Duitser is helemaal op. Op 6 juli moeten zeventien burgemeesters 

uit de regio bij de Rijkscommissaris in Vught verschijnen. Negen gaan er. Acht worden 
gearresteerd en naar Duitsland afgevoerd. Steger mag als enige naar huis. Hij vertelt 

het verzet dat hij vijf dagen heeft gekregen om mensen voor Zeeland aan te wijzen. 

Hij duikt onmiddellijk onder en gaat naar Esbeek. Toch gaat zijn salaris normaal door. 
Hij is dus niet door de Duitser ontslagen. Zeer vermoedelijk is hij met betaald verlof 

gestuurd. Na de bevrijding wordt hij ruim zestien maanden geschorst wegens "een 

slappe houding" zoals het toen werd uitgedrukt. 
 

0-0-0 
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Foto van de geallieerde troepen die in 1945 Oirschot binnentrokken. De foto is genomen over 
de uitbouw van café De Harmonie hoek Nieuwstraat richting Markt - Koestraat. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.deheerlijkheidoirschot.nl/2018/collecties/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-204-beeldmateriaal_enb-204.beeldmateriaal-7e8019b6-108a-897c-04b4-abfca00daa94-bb90e0f0-8232-11e5-be33-c7eb42c5acd9
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Dit zijn pilotenhelpers en helpers van onderduikers:  

 
https://wwii-netherlands-escape-lines.com/helpers-of-allied-airmen/dutch-helper-list/dutch-helpers-by-
selected-cities-and-towns/dutch-cities-leiden-to-oudenbosch/oirschot/ 

 
 Blankers, E.G., Giel  A327 Oirschot 

 Emst, Frans van Meidoornlaan 229 Oirschot 

 Erven, Jan van    Oirschot 

 Esch, Godfried van  Schoolstraat A296 Oirschot 

 Foole, J.J.  Rijkesluisstraat 394a Oirschot 

 Gaanderse, Jan Jac. Koestraat A35 Oirschot 

 Geerlings, Charles E. Markt  A479 Oirschot 

 

Hagemeijer, J.M. huisarts  A54 Oirschot 

 Kollenburg, van Straten D26 Oirschot 

 Kuijpers, Wilhelmus Molenstraat F71 Oirschot 

 Louwers, G.J.P. Rijkesluisstraat 357a Oirschot 

 Roefs, Johannes H.  B50 Oirschot 

 Scholman, dr. H.A.M. "Groenberg"  Oirschot 

 School, Jan van   B88 Oirschot 

 Schreffers, C.   Oirschot 

p montfortanen Smeets, Hendrik   Oirschot 

 Snelders, A.  "De Hut"  Oirschot 

 Termeer, Louis Molenstraat A444 Oirschot 

 Vlemmings, H.  Krukkert E24 Oirschot 

 Vosmeer, N.J. Koestraat N35 Oirschot 

 

 
 

 

Broek, Arnold van den  Oirschot 

 

Emst, Frans van  
 
"Kareltje, Karel 7, D7" 

Koestraat 
Meidoornlaan 229 
Oirschot 

 Erven, Jan van   

gemeentesecretaris Helvoirt, drs. van  L.O. 

rayoncommandant Kluvers, B. Spoordonkseweg 181 

 Liebreks  

 Lijsdonk, Jan en Harrie  

 Meeuwis, Eimbertus  

 Roefs, Frans  

https://wwii-netherlands-escape-lines.com/helpers-of-allied-airmen/dutch-helper-list/dutch-helpers-by-selected-cities-and-towns/dutch-cities-leiden-to-oudenbosch/oirschot/
https://wwii-netherlands-escape-lines.com/helpers-of-allied-airmen/dutch-helper-list/dutch-helpers-by-selected-cities-and-towns/dutch-cities-leiden-to-oudenbosch/oirschot/
https://wwii-netherlands-escape-lines.com/helpers-of-allied-airmen/dutch-helper-list/dutch-helpers-by-selected-cities-and-towns/dutch-cities-leiden-to-oudenbosch/oirschot/
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/arnold-van-den-broek-oirschot-1911
https://www.veldhovensweekblad.nl/nieuws/historie/792886/verzet-in-veldhoven-
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/eimbertus-meeuwis-oirschot-1898
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Roelvink, Frans.  
Veearts 

Frans zorgde voor de 
hand van commandant 
Wacker en voor de 
varkens van 
Hauptsturmführer Küthe 
van kamp Haaren.  

 

Serraris, Theo jhr. mr. Burgemeester 

 Smulders, Jef Rayonleider L.O. 

 

Schoenmakers, Martien  

 

Schut, Bernard  

 Schut, Hein  

 

Velden, Willem van der  

 

Vlemminx, Ben  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://books.google.nl/books?id=9JJqDwAAQBAJ&pg=PA109&lpg=PA109&dq=Frans+Roelvink,+Oirschot&source=bl&ots=tiTNMZZpj7&sig=ACfU3U1HoTn6FO2MXOhom5WVEf7xxKOzAg&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwi7ioHQrejpAhWICewKHZ2eA9QQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=Frans%20Roelvink%2C%20Oirschot&f=false
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jhrmr-theo-serraris-oirschot-1908
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/martien-schoenmakers-oirschot-1923
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P014-verhaal-balsvoort-uit-dorp-in-oorlog.pdf
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/willem-van-der-velden-oirschot-1918
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/161798/bernardus-martinus-petrus-arnoldus-vlemminx
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/57062/Vlemminx-Bernardus-Martinus-Petrus-Arnoldus.htm
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Frans van Emst, "Kareltje, Karel 7, D7"  

 
Frans trouwt met Riek van Dijk (11 april 1915, Apeldoorn). Zij krijgen 6 kinderen. 

Van Emst heeft het Verzetsherdenkingskruis ontvangen.  

 

 
 

 

 

Uit de scriptie van Hans Blankendaal:  
 

 
 
 

Frans vervalst documenten en verspreidt anti Duitse geschriften. Hij legt contact met 

Sjef Smulders, gemeenteambtenaar in Oirschot, broer van burgemeester Jan 

Smulders en later plaatsvervangend burgemeester van de Beerzen.  
 

Onderduikers hebben nieuwe papieren nodig, vervalste papieren uiteraard, een andere 

naam en nieuwe persoonsgegevens. Deze worden ook in de Kempen op grote schaal 
nagemaakt: legitimatiebewijzen, persoonsbewijzen, brieven, telegrammen, alles kan. 

"Veterke", een kundig ambtenaar op het gemeentehuis in Vessem was een expert in 

het weer tot "leven brengen" van personen. Jan Naaijkens uit Hilvarenbeek en Frans 

van Emst uit Oirschot maakten Duitse stempels na om de Duitsers op een dwaalspoor 
te brengen. 
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Sterksel 

 

 
 

Bundel van verhalen over de tweede wereldoorlog op Sterksel (1). 
 
(1)  https://www.sterksel.nu/wikisterksel/images/a/a3/Oorlogsverhalen_van_Sterksel.pdf 
 
 
 

 

Toespraak door Sjef Driessens (1), bij gelegenheid van de Dodenherdenking op 28 april 

2019  
  

"Verzet op Sterksel in de tweede wereldoorlog    

          
Door Theo van Cranenbroek werd ik erop gewezen dat Peter Koller in een schrift 

aantekeningen heeft gemaakt over het verzet op Sterksel. Dit schrift zich bevindt zich 

in het Nederlands Instituut Oorlog Documentatie in Amsterdam. Hier volgt een 

samenvatting.                                                                                       
 

Bij het uitbreken van de oorlog, mei 1940, worden enkele vluchtende soldaten van 

burgerkleding voorzien. Enkele wapens worden achtergehouden; kunnen nog wel van 
pas komen. Juni 1942 komt de eerste onderduiker in huis; hij moest gaan werken in 

Duitsland. Ook komen enkele joden bij Schmitz in de buurt. Peer van Cranenbroek 

neemt er 5 van over; later komen er nog een vrouw en een kind bij. Bij dreiging 
werden zij tijdelijk  ondergebracht in een hutje in het bos. Peer blijft dan voor eten en 

drinken zorgen. Januari 1943 valt bij van Cranenbroek een Engels vliegtuig en komt  

huiszoeking naar piloten. We hebben toen de 5 joden van van Cranenbroek bij ons 

verstopt.  
Mei 1943 wordt Peter Koller in verband met de stakingen 's nachts opgehaald, doch hij 

ontsnapt. Hij bedenkt zich en loopt weer naar binnen om zich te melden, daar hij 

anders huiszoeking vreest. Dit mocht niet in verband met de joden die in huis zijn. 
Peter Koller komt na enkele dagen weer thuis uit het concentratiekamp Vught.  

Er komen steeds weer nieuwe onderduikers in huis.  

Ingaande mei 1943 komt Pater Leopold Verhagen uit Eindhoven met enige regelmaat 
naar Sterksel om de onderduikers de H. Communie brengen. Hij leest ook enkele 

keren de H. Mis voor de onderduikers. Bij die gelegenheden wordt biecht gehoord in 

een slaapkamer.    

https://www.sterksel.nu/wikisterksel/images/a/a3/Oorlogsverhalen_van_Sterksel.pdf
https://www.sterksel.nu/wikisterksel/images/a/a3/Oorlogsverhalen_van_Sterksel.pdf
https://www.sterksel.nu/useruploads/files/w.verzetwo2.pdf
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Het vallen van weer een vliegtuig is oorzaak dat alle onderduikers moeten vertrekken. 

Ook de joden worden 3 weken lang in een bos ondergebracht.  
In april 1944 moet Van Gils uit Maarheeze onderduiken daar hij wordt gezocht door de 

S.D. Peter Koller neemt de leiding van het verzetswerk van hem over.                                                               

De Duitsers zijn op de terugtocht.  
In de nacht van 4 op 5 september hebben de gebroeders Koller en nog enkel anderen 

de trein tussen Maarheeze en Sterksel laten ontsporen. In dezelfde nacht is ook in 

Budel een trein ontspoord, waarna de S.S. uit Hamont een zestal burgers uit Budel op 

beestachtige wijze vermoordde.   
Vanaf die dag hebben boeren hun paarden overdag in het bos gezet, bang dat de 

Duitsers ze zouden meenemen. 20 september 1944 kwam de bevrijding." 
 
 
(1) https://www.sterksel.nu/useruploads/files/w.verzetwo2.pdf 
 

 

 
 

"Filippo" is Anton Vingerhoets uit Veldhoven. 

https://www.sterksel.nu/useruploads/files/w.verzetwo2.pdf
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(1)  https://www.sterksel.nu/wikisterksel/images/a/a3/Oorlogsverhalen_van_Sterksel.pdf 

 

Wij hebben in de nacht van 4 op 5 september de trein laten ontsporen bij wachtpost 

15. In drie kwartier tijd is de spoorstaaf losgeschroefd en loopt de trein uit de rails.  
 

Hieraan werken mede:  Peter Koller, leiding, gewapend met een gm, Jan Koller, Job 

Koller, F. van Iersel (student, onderduiker), G. Kocken (onderduiker) en J. Demarteau, 

allen gewapend met Engelse sleutels en ijzeren staven. J. Demarteau is pas 4 
september gedoken, nadat hij zijn vrachtauto had verstopt die was gevorderd door de 

Duitsers.  

De trein verspert beide sporen, zodat het verkeer volkomen stil ligt. In dezelfde nacht 
wordt ook in Budel een trein ontspoord waarna een afdeling van de S.S. uit Hamont 

een zestal K.P-ers en burgers uit Budel op beestachtige wijze vermoordt op 5 

september. Vanaf die dag hebben de meeste boeren hun paarden overdag in het bos 
gezet en 's nachts in de weide, bang dat anders de moffen ze zouden meenemen.  

Op 20 september komt de bevrijding en daarmee een einde aan het onderduiken en 

illegaal werk.  

 

 
 

 

https://www.sterksel.nu/wikisterksel/images/a/a3/Oorlogsverhalen_van_Sterksel.pdf
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Groep uit Maarheeze:  

 
5 september 1944   km. paal  20.5                                                                                                                      

Ingevolge opdracht van H.N.B. (Hollandsche Nationale Brigade) te Hamont om alles 

finaal stop te leggen, werd overeengekomen om de lijn te Sterksel en Weert los te 
draaien. Te Weert nabij km. paal 22.6 is door van Riel F.M. met Luyendijk J.; Martens 

H. (beiden marechaussee) en Jan Winters, Wim van Hunsel, Hein Bloem, Rang Bos, 

Corn Bos, Peer Roosen en Sjang Guns de lijn uitgedraaid welke echter door de 

machinist van de trein komende uit de richting Weert werd gezien toen deze er al uit 
lag, hetwelk door hem werd gemeld op het station te Maarheeze.   

 

 

 
Henk van Rossum 

 
Henk (1) van Rossum (2), van gereformeerde huize, is lid van een verzetsgroep in 

Geldrop.  

Hij heeft contacten met de groep van de gebroeders De Koning aan ‘t Huisven in 

Heeze. Reiling: "Hij levert onder meer wapens en munitie aan de gebroeders De 
Koning." De verzetsgroep De Koning wordt op 14 mei 1944 verraden. Dezelfde dag 

wordt een inval gedaan op de boerderij van de familie Van Rossum in het Peelven in 

Sterksel. Henk van Rossum, die op dat moment al in Geldrop woont, wordt 
opgedragen zich te melden. Doet hij dat niet dan wordt zijn vader gearresteerd. Nadat 

Van Rossum zich vervolgens in Haaren heeft gemeld, wordt hij op transport gesteld 

naar Dachau in Duitsland. "Waarschijnlijk is hij later na een barre voettocht in Bergen-
Belsen terecht gekomen", vermoed Sjef Driessens, die onder meer het NIOD bezocht 

om meer te weten te komen over Van Rossum. 
 
(1) https://www.sterksel.nu/useruploads/files/van_rossum_b.pdf 
(2) https://www.sterksel.nu/nieuws/2032-gedenkteken-ter-nagedachtenis-aan-henk-van-rossum 
 
 
 

 
Jac Kursten 
 

Naast de pilotenhulp heeft Jac onderduikers en joden in huis. Hij is aangesloten bij 

een verzetsgroep uit Helmond en heeft enkele keren distributiekantoren overvallen om 
aan voedselbonnen te komen. Daarbij is hij 's nachts een keer in Eersel geweest. In 

de voormalige kunstmestschuur is met hooi en stro, een schuilplaats ingericht voor de 

onderduikers. Ook op de vliering van het woonhuis zijn schuilplaatsen ingericht welke 

men via een kleerkast kan bereiken. De risico’s zijn groot voor het gezin met kleine 
kinderen. Bij de begrafenis van Kursten staat een joodse vrouw uit Rotterdam aan zijn 

graf. 

https://www.sterksel.nu/useruploads/files/van_rossum_b.pdf
https://www.sterksel.nu/nieuws/2032-gedenkteken-ter-nagedachtenis-aan-henk-van-rossum
https://www.sterksel.nu/useruploads/files/van_rossum_b.pdf
https://www.sterksel.nu/nieuws/2032-gedenkteken-ter-nagedachtenis-aan-henk-van-rossum
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Bernardus te Boekhorst 

 
Bernardus te Boekhorst komt, in het begin van de oorlog, vanuit Maarheeze op 

Sterksel wonen in het voormalige Jachthuis toen nog Stationsstraat. Het is een groot 

gezin met grote en kleine kinderen. Hoe te Boekhorst in het verzet geraakt is, is 

onbekend. Wel heeft hij kontakten met een verzetsgroep uit Maarheeze. Ook van 
Hoorn van het bezemfabriekje en Joosten de stationschef zitten in het complot.  

Hoe kan men met zoveel eigen mensen nog pilotenhulp bieden en onderduikers in 

huis hebben? 
Voor de kost wordt een varken vet gemest en men heeft een uitgebreide groente- en 

fruittuin. De onderduikers worden ingezet bij het verwerken van tabak, eigen teelt. 

Links naast de voordeur is een voorkamer welke onder Pompen en ook onder de latere 
Maatschappij heeft dienst gedaan voor de heren jagers om, na afloop van de jacht, te 

drinken op het geschoten wild. Het huis heeft twee kelders, half onder de begane 

grond, met daarboven een opkamer. Een van de kelders, waar eerder de wijn is 

opgeslagen, had toegang vanuit de voorkamer met een deur en een keldertrapje. In 
de oorlog heeft men de klink van de deur verwijderd en er een grote kast voor gezet. 

In de vloer van de opkamer heeft men een luik gemaakt dat is afgedekt met een klep 

en een vloerkleed. Bij onraad kunnen de onderduikers zich via het luik in de kelder 
laten zakken en zijn ze onvindbaar.  

 

 
 

 

Een Handley Page Halifax Mk/III, LK956, (1) wordt om 20:15 uur op 19 november 

1943 door Flak neergeschoten op de terugweg van een missie naar Leverkusen. 
Aan boord zijn Norman Michie en Harold Shepherd. 

 

Willem en Anna Bardoel hebben 3 mannen op hun boerderij 51A in Sterksel van 12 tot 
17 december 1943. De 3 mannen werden begeleid door J.A.M. van Doorn, de Wiel 6, 

Helmond en Bernardus te Boekhorst D.48, Sterksel en Adriaan Kooren, politieman, 

D.44b, Sterksel. 
 
 
(1) https://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/rs.php?aircraft=&sglo=&date=&location=&pn=LK956

&unit=&name=&cemetry=&airforce=&target=&area=&airfield= 

https://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/rs.php?aircraft=&sglo=&date=&location=&pn=LK956&unit=&name=&cemetry=&airforce=&target=&area=&airfield=
https://www.google.com/maps/place/De+Wiel+6,+5701+PN+Helmond/@51.4771774,5.6552551,3a,75y,323.97h,102.05t/data=!3m7!1e1!3m5!1sDr8G48uUEo30GIvs88TD8g!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DDr8G48uUEo30GIvs88TD8g%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26thumb%3D2%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D4.873219%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47c723e473bb3c97:0x2e3492b68f0cc4b5!8m2!3d51.4772612!4d5.6552467
https://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/rs.php?aircraft=&sglo=&date=&location=&pn=LK956&unit=&name=&cemetry=&airforce=&target=&area=&airfield=
https://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/rs.php?aircraft=&sglo=&date=&location=&pn=LK956&unit=&name=&cemetry=&airforce=&target=&area=&airfield=


177 

 

 
Sterksel, december 1943. 

 
Informatie van Harrie Bardoel, Sterksel:  

 

Staand v.l.n.r.: Anna Bardoel-van de Rijdt, Johanna Bardoel, Fons Bardoel, Willem J. 

Bardoel, Calvin Shepherd (1), Thomas Hubbard (2), Toon Bardoel, Norman Michie (3), 

Theo Bardoel, Piet Bardoel. 
 

Geknield v.l.n.r.: Nederlandse onderduikers Sjef, Jan en Kees, Fien Bardoel. 
 

Hoe loopt het af met Sheperd, Hubbard en Michie ?  

Dat lezen we in een artikel van Jac. Biemans in de AA-Kroniek (4).  
 
(1) http://www.evasioncomete.org/fshephehc.html 
(2) http://www.evasioncomete.org/fhubbarth.html 
(3) http://www.evasioncomete.org/fmichienh.html 

(4) https://drive.google.com/file/d/1I6Dtatbm6thR1HmvOCRQHES-Nk_LZ50A/view  

 

 

http://www.evasioncomete.org/fshephehc.html
http://www.evasioncomete.org/fhubbarth.html
http://www.evasioncomete.org/fmichienh.html
http://www.evasioncomete.org/fshephehc.html
http://www.evasioncomete.org/fhubbarth.html
http://www.evasioncomete.org/fmichienh.html
https://drive.google.com/file/d/1I6Dtatbm6thR1HmvOCRQHES-Nk_LZ50A/view
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VERZETSGROEP "DE VRIJBUITERS" IN MAARHEEZE (V) 

 
'I am your sincerely grateful friend': pilotenverhalen 1943-1944 

 

Jac. Biemans 
 

 

De bemanning van 'S for Sugar': Michie, Munns en Shepherd 

 
De Canadese Halifax LK956 bommenwerper is op 19 november 1943 op de terugweg 

van een bombardementsvlucht op een scheikundige fabriek bij Leverkusen. Het 

vliegtuig wordt in de buurt van Bonn flink beschadigd door luchtdoelartillerie (FLAK). 
Met groot vakmanschap weet piloot Shepherd het vliegtuig nog in de lucht te houden 

tot over de grens, maar boven Nederland verliest het zoveel hoogte dat het bevel 

volgt het toestel te verlaten.  
Bij het gehucht Olen onder Son stort het vliegtuig neer. Alle zeven bemannings-leden 

overleven de crash; vier weten te ontsnappen, drie worden gevangen genomen.  

 
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/halifax-v-lk-956-stort-neer-bij-olen 

 

Norman Huntly Michie 

 
De Canadees Sergeant Michie is de rompkoepelschutter in het toestel.  

Zijn gangen na de crash rond Son zijn bekend dankzij het verhaal van zijn piloot 

Shepherd uit de jaren 1974-1976, dat hieronder is samengevat. 
 

Michie slaapt in een sloot nabij de plaats waar hij was neergekomen en waagt zich 

rond 05.30 uur de volgende morgen op de openbare weg. Hier wordt hij opgepikt 

door iemand van de ondergrondse. Net als zijn piloot Shepherd blijft hij een tiental 
dagen bij boer Corsten op de hooizolder. Shepherd en Michie blijven bij elkaar en 

bereiken via Son, Grubbenvorst, Neeritter, Ell, Weert, Maarheeze. Op 18 december 

1943 zouden ze de grens passeren, maar deze wordt te streng bewaakt.  
 

Begin januari 1944 worden Michie en Shepherd samen met een derde vlieger, 

McDermott, in Hamont opgevangen bij Frans Wijnen (10). In Overpelt krijgen de heren 
nieuwe identiteitspapieren en op 7 januari brengt Charel Willekens hen naar 

Antwerpen. Van daaruit gaan de vliegeniers met de tram naar Brussel waar ze eind 

februari uit elkaar gaan. Norman Michie vertrekt via Charleroi naar een klein dorpje 

genaamd Fairoul, nabij Walcourt in de provincie Namen.  
 

Hij blijft daar op een boerderij tot juli 1944. Hierna verbergt hij zich in de bossen tot 5 

september, de dag dat het gebied wordt bevrijd door het 1e  Amerikaanse leger. Hij 
keert terug naar Brussel en meldt zich rond 15 september bij het Britse leger. 

 

Op 17 september vliegt hij terug naar Londen. 
Diezelfde dag bericht de R.A.F, de ouders van Michie in Canada dat hun zoon veilig 

en gezond is. Het is het eerste bericht dat zij van de autoriteiten vernemen sinds 

het bericht dat hun zoon "was missing in operation", exact tien maanden daarvoor. 

 
 
(10) Deze datum wijkt af van de lijst van Wijnen zelf, maar de lezing van Bussels, die ik hier volg, lijkt 
aannemelijker. 
 

 
 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/halifax-v-lk-956-stort-neer-bij-olen
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/halifax-v-lk-956-stort-neer-bij-olen
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Harold Calvin Shepherd 

 

 
 

Piloot is (Flying Sergeant) Shepherd, een Canadees. Nadat hij de bemanning bevel 
heeft gegeven het toestel te verlaten, probeert hij tevergeefs nog eens het vliegtuig 

horizontaal te krijgen. De Halifax maakt een duik en draait als een tol naar beneden. 

Na verschillende pogingen kan Shepherd (1) er ook uit en wordt hij bewusteloos 
geslagen. Twee uur later, rond 22.00 uur komt hij weer bij en ziet hij de resten van 

zijn 'kist', een kwart mijl verderop, bijna geheel uitgebrand liggen.  

Hij bevindt zich tussen Lieshout en Son. Terwijl de Duitsers de streek uitkammen 
verbergt hij zich in een schuur tot het licht wordt. Mensen die hij aanspreekt halen er 

een politieman bij, die hem naar de burgemeester van Son en Breugel brengt.  

Hij krijgt een verblijf bij boer Hans Corsten waar hij tien dagen op de hooizolder blijft 

met zijn schutter Norman Michie. Op 1 december 1943 vertrekt Shepherd met Michie 
naar Grubbenvorst, een dag later naar Neeritter, is vervolgens enkele dagen in Ell om 

op 12 december naar Weert te gaan. Volgens gegevens van Van Riel komen beiden op 

13 december 1943 aan in de woonwagen van Semler in Maarheeze. Een snelle 
oversteek over de grens, gepland op 18 december, zit er voorlopig niet in: "De 

Duitsers zoeken naar ontsnapte Russen en op ons doorgangspunt trekken op dat 

ogenblik joden België binnen", verklaarde Shepherd in 1974. Uiteindelijk gaat hij 

begin januari 1944 naar Frans Wijnen in Hamont en de volgende dag naar Overpelt.  
 

Hier blijven Michie en hij twee dagen. Harold Shepherd krijgt daar een nieuwe 

identiteit, die bijna letterlijk met zijn werkelijke naam overeenkwam: "Ik heette toen 
Henri Schepers." Ook krijgen ze werkpapieren. Op 7 januari brengt "de man met de 

zwarte snor" (Charel Willekens), Michie en Shepherd per trein naar Antwerpen en van 

daar per tram naar Brussel. Hier scheidden de wegen van de beide collega's.  
 

Shepherd komt in Brussel terecht bij het echtpaar Bertram, waarvan de man een 

saboteur blijkt te zijn. Op 28 januari 1944 wordt Harold Shepherd door de Gestapo 

gearresteerd en eind maart overgebracht naar Frankfurt. Hij komt terecht in Stalag 
Luft VI te Heydekrug. Als de Russen in aantocht zijn, wordt het kamp geëvacueerd en 

komt Shepherd in Thorn (Polen) terecht. Een kleine maand later moet ook dat kamp 

ontruimd worden. Op 15 augustus 1944 komt hij aan in Stalag 357 te Fallingbostel. 
Hier brengt hij een tijdje door in het 'ziekenhuis' omdat hij ischias heeft gekregen van 

een rugwond, bij het neerkomen met de parachute. Op 16 april 1945 wordt het kamp 

door de 7e Armoured Division bevrijd. Een week later vliegt hij naar Engeland.  
Op 28 Mei bereikt hij per boot zijn thuisland Canada. 

 
 
(1) https://www.cometeline.org/ficheC073.html 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.cometeline.org/ficheC073.html
https://www.cometeline.org/ficheC073.html
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Thomas H. Hubbard 

 

                        
 

Luitenant-kolonel Thomas 'Speed' H. Hubbard komt op 13 november 1943 terug van 

een missie naar de haven van Bremen. De 32-jarige Amerikaan geeft leiding aan de 
355 Fighter Group van P-47 Thunderbolts die zware bommenwerpers op de terugweg 

escorteert. De hevige luchtdoelartillerie raakt zijn vliegtuig waarin hij alleen 

vliegt. Hij moet zijn toestel verlaten en landt in de buurt van Mariënburg in Overijssel 

in het open veld bij een boerderij. Daar krijgt hij meteen hulp en wordt hij door een 
jongeman naar een veiliger plaats gebracht. Gedurende twee weken houdt hij zich in 

deze omgeving verborgen. Daarop trekt hij met hulp van anderen met alle mogelijke 

middelen naar het zuiden, richting de grens met België. Per trein ging hij via Hengelo, 
Arnhem, en Venlo naar Weert. Op tweede Kerstdag, 26 december 1943 wordt hij door 

Huub Peeters uit Hamont ontdekt in Keipen. Frans van Riel brengt hem op de fiets 

naar Maarheeze. Maar omdat Hubbard niet kan fietsen, moet Frans hem het hele eind 
duwen. In Maarheeze verblijft Hubbard in de ondergrondse schuilkelder bij Semler. 

Men wil niet dat deze luitenant-kolonel in handen van de Duitsers valt. 

Via een geheime zender die in Hamont wordt bediend door twee geparachuteerde 

Belgische geheim agenten "Bob en Jacky" worden Hubbards gegevens gemeld aan 
Engeland (11). Vanuit Engeland komt bericht terug dat men uiterst voorzichtig moet 

zijn, waarop de grens door de plaatselijke helpers scherp bewaakt wordt. Thomas 

Hubbard wordt over de grens gebracht en hij komt op het bekende adres van Frans 
Wijnen in Hamont. Hij wordt op 28 december afgehaald door de vrouw van 

sectoroverste Marcel Royers en naar Bert Spooren in Overpelt gebracht. 

 

In de morgen van 4 januari 1944, terwijl het buiten flink sneeuwde, verlaat hij hen 
plots. Volgens gegevens van Van Riel wordt hij door Marcel Royers en Mathieu 

Vanderfeesten per trein naar Brussel gebracht bij Dhr. L Bernix, alias P. Pappens. 

In Brussel verblijft hij enige maanden bij verschillende families. In een gezin wordt hij 
verliefd op de dochter des huizes. Op 29 mei 1944 vertrekt hij naar Parijs.  

Via Bordeaux, Bayonne, over de Pyreneeën, Pamplona en Madrid bereikte hij eind juni 

Gibraltar van waar hij op 27 juni naar Engeland vertrekt. Na de oorlog trouwt hij met 
het meisje dat hij tijdens zijn verblijf in Brussel heeft leren kennen. 

 
(11) De zender stond langere tijd aan de Winter in Hamont bij Jaak Hulsbosch, die hiervoor uiteindelijk 
werd opgepakt en in of bij een Duits concentratiekamp de dood vond. Zie Lambert Hulsbosch, 'Mijn vader, 
Jaak Hulsbosch' in: Hamont-Achel van bezetting tot bevrijding 1940-1944, deel 2, (Hamont 1994), 67-
73.  
 
 
 

https://www.worldwarphotos.info/gallery/usa/aircrafts-2-3/p-47/p-47-wr-p-42-8404-speed-lil-jo-of-the-354th-fs-355th-fg-pilot-ltcol-thomas-hubbard-november-1943/
https://library.uta.edu/digitalgallery/img/20037167
https://www.grevenbroekmuseum.be/index.php/nl/wereldoorlog-2/algemeen-wo2/38-herdenkingen/herdenkingen/115-jacques-hulsboash
https://www.grevenbroekmuseum.be/index.php/nl/wereldoorlog-2/algemeen-wo2/38-herdenkingen/herdenkingen/115-jacques-hulsboash
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https://www.grevenbroekmuseum.be/index.php/nl/wereldoorlog-2/algemeen-wo2/38-
herdenkingen/herdenkingen/115-jacques-hulsboash 
 

Zoals gezegd, tussen begin december 1943 en begin januari 1944 komt, de een na 

de ander en van verschillende kanten, uiteindelijk de vrijwel gehele bemanning van 
één enkel toestel bij de verzetsgroep in Maarheeze aan. Het moge een illustratie zijn 

hoe goed op dat moment de pilotenlijn (1) werkt (2). 

 
Tot zover het artikel van Jac. Biemans in de AA-Kroniek. 

 

Het volledige verhaal over De verzetsgroep "De Vrijbuiters" in Maarheeze en het  

Geheime Leger in België, leest u in Vrijbuiters.pdf. 
 
(1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Comète 
(2) https://www.cometeline.org/cometaviateurpasse.html 

 

 
 Bardoel, Willem en Anna 

Helpers van onderduikers en piloten. 
Sterksel 

 

Boekhorst, Bernardus te  D48 Sterksel 

 Cranenbroek, Peer van   

 Doorn, J.A.M. van 
 

De Wiel 6, Helmond 

https://www.grevenbroekmuseum.be/index.php/nl/wereldoorlog-2/algemeen-wo2/38-herdenkingen/herdenkingen/115-jacques-hulsboash
https://www.grevenbroekmuseum.be/index.php/nl/wereldoorlog-2/algemeen-wo2/38-herdenkingen/herdenkingen/115-jacques-hulsboash
https://nl.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A8te
https://www.cometeline.org/cometaviateurpasse.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comète
https://www.cometeline.org/cometaviateurpasse.html
http://www.evasioncomete.org/fmichienh.html
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 Gils, van T. Maarheeze 

 

Hoorn, van  
Bezemfabriek 
 

Sterksel 

 

Joosten  
Stationschef 
 

Sterksel 

 Kempeneers, J Maarheeze 

 

Koller, Jan  
D5 

Sterksel 

 Koller, Job Sterksel 
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Koller, Peter Sterksel 

 Kooren, Adriaan D44b, Sterksel 

 

Kursten, Jac Sterksel 

 

Riel, Frans van  Maarheeze 

 

Rossum, Henk van   

 Schmitz Sterksel 

 Strik, G. Maarheeze 

 Tuel, Jan van  Maarheeze 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.evasioncomete.org/fmichienh.html
https://www.sterksel.nu/useruploads/files/w.verzetwo2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Gaezi1UxYQSVxMdV5awEWSrRTAv201LQ/view
https://www.sterksel.nu/nieuws/2032-gedenkteken-ter-nagedachtenis-aan-henk-van-rossum


184 

 

Veldhoven, Meerveldhoven, Oerle en Zeelst 

 

 
20 september, de Royal Engineers in de Oude Kerkstraat in Oerle. 

 

 

 
 
Oerle. Een groep van de Binnenlandse Strijdkrachten bezig met het verzamelen van 

achtergebleven Duitse wapens en munitie. V.l.n.r. Gerard van Roosmalen, Arnold v.d. Waarden, 
Harrie Verblackt, Antoon van Vlerken en Jos van der Heijden.   
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Verslag van rayoncommandant A.C. Boekhoud. (https://www.eindhovenfotos.nl/4/Veldhoven.pdf) 

Plaatsvervangend rayoncommandant is André Schats, Dorpsstraat 10. 

 

 

 
Henk Smets is commandant Veldhoven. Jan ten Dijck (Heuvel 10) is commandant 

Zeelst. Tweede man voor Zeelst is Johan Pekelharing. Commandant Oerle is Jos van 

der Heijden, Nieuwe Kerkstraat. Commandant Meerveldhoven is A. Dassen  

 
Henk Smets maakt voor Veldhoven 4 groepen (3 militair, 1 B.V.G, burgerverzets-

groep) met als commandanten Toon en Tini Habraken, Cor Hoeks en Hein van de 

Hurk. De commandopost in Meerveldhoven wordt in de pastorie gevestigd. 
Pekelharing is commandant van de burgerverzetsgroepen en wapenspecialist.  

In Zeelst vormt Schats drie groepen, 2 militair en een B.V.G. 

Schats en Pekelharing leiden de zgn. "gevarengroep" met ongehuwde mannen die wat 
risico willen nemen.   

 

Rond de bevrijding is de totale sterkte in rayon Veldhoven 126 man. 

 

https://www.eindhovenfotos.nl/4/Veldhoven.pdf
https://www.eindhovenfotos.nl/4/Veldhoven.pdf
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Uit het boek "Veldhoven-dorp in oorlogstijd". 

 

Annie van de Velden de Laat, vertelt:   
 

"Het was zondag 31 augustus 1941, de oorlog was al meer dan een jaar aan de gang. 

Koningin Wilhelmina, die naar Londen was uitgeweken, zou die dag haar 61e 
verjaardag vieren!  Onze pa, Sjef, was organist in de Caeciliakerk en was die 

zondagochtend onderweg naar de kerk voor de Hoogmis. Hij wordt door André Schats 

staande gehouden. Die sluit, niet hoorbaar voor de andere kerkgangers, met mijn 

vader een weddenschap af.  Als hij het aandurfde om na de Hoogmis het "Lang zal ze 
leven" te spelen, dan zou hij een zij spek van hem krijgen!.   

De hele Hoogmis heeft onze pa erover na kunnen denken of hij het wel of niet zou 

doen. En jawel hoor! De eerste kerkgangers stonden al buiten en de pastoor was al in 
de sacristie toen onze pa het "Lang zal ze leven" inzette op het orgel! Pastoor 

Verhoeven kwam hoofdschuddend teruglopen en zegt: "Sjef toch!". Gelukkig waren er 

geen "andersdenkenden" in de kerk. Onze moeder was wel blij met die zij spek!" 
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Voor v.l.n.r: J.H. (Jim) Frame, André Schats en Joe Hooks. 
Staand: Johan Pekelharing, Margreet (Maggie) Bazelmans, Willy en Jan ten Dijck. 

 

Jim Frame (1) is schutter in de AVRO Lancaster van het 405e squadron (2) Royal 

Canadian Air Force (RCAF).  

Op 25 mei 1944 om 3:30 uur wordt het toestel, na een bombardement op Aken, door 
de Duitsers neergehaald (3). Het toestel komt neer in Breehees, bij boerderij van Van 

Raak. Alleen piloot Gordon Bennett (4) komt om het leven, hij is 24 jaar.   

 
Joe Hooks (5) bommenrichter in de Halifax MK III, LK 885, 51e squadron, stort op 25 

mei om 01:10 uur neer in de buurt van Acht (Anthony Fokkerweg). Drie bemannings-

leden komen om, waarvan er twee niet begraven zijn (missing in action). 
Drie worden er krijgsgevangen gemaakt en alleen Hooks ontsnapt.    

 

Rien Wols BHIC zei op 25 september 2019 :  

"Joe Hooks begraaft na zijn landing zijn parachute en loopt in het donker in oostelijke 
richting. Als het licht wordt, verschuilt hij zich in een bos vlakbij de destructor in Son. 

Daar wordt hij ontdekt door een arbeider uit Oirschot, die gelukkig lid is van de 

ondergrondse. Hij maakt Hooks duidelijk dat hij moet blijven waar hij was en dat hij ’s 
avonds opgehaald zou worden. En zo gebeurt.  

Frans van Emst haalt de vlieger op, maar wild hem graag ergens anders onder-

brengen. Dat wordt bij J.M. Hagemeijer, huisarts in Oirschot. De heer Hagemeijer 
vertelt begin jaren ’90 aan A.J. van Lingen, die onderzoek deed naar de crash, dat hij 

een vraag had gekregen van de familie Van Emst. "Uit menslievende overwegingen 

heb ik de vlieger toen in mijn huis verborgen, in overleg met mijn vrouw, die immers 

de meeste zorg op haar schouders kreeg. We waren ons natuurlijk bewust van de 
consequenties van ons besluit." Na zes dagen wordt Joe Hooks door twee leden van 

de ondergrondse opgehaald en naar Zeelst gebracht. Daar blijft hij ondergedoken tot 

22 september".  
 

Mariët Bruggeman BHIC zei op 18 september 2019:  

We hebben een reactie gehad van Marjo van Well: Joe Hooks heeft niet alleen in 

Zeelst ondergedoken gezeten, maar ook in Oirschot bij de ouders van Marjo. Als dank 
voor het onderduiken heeft Joe bij zijn vertrek een heel klein bijbeltje achtergelaten 

voor de ouders van Marjo. 

 

https://www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/herdenking/bezoek-van-familie-van-een-canadese-onderduiker/
https://en.wikipedia.org/wiki/405_Maritime_Patrol_Squadron
https://wikimiddenbrabant.nl/Vliegtuigcrash_Goirle,_Breehees,_25_mei_1944.
https://nl.findagrave.com/memorial/12724026/gordon-bennett
https://aviation-safety.net/wikibase/wiki.php?id=50460
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Frans van Emst en Giel Blankers uit Oirschot halen op 27 mei Joe Hooks op en 

brengen hem naar het huis van Frans van Emst, waar Jim Frame al is ondergebracht.  

Op 29 mei krijgt Frans van Emst van Anton Vingerhoets een bericht dat de kust veilig 

is. Frans en Charles Geerlings (Oirschot) gaan met Jim en Joe op de fiets naar 
Vessem. Vandaar naar café de Kers (6) in Oerle.  

 

         
Café de Kers, een ouderwets klein cafeetje met wit zand op de vloer. De ingang van het café 

was aan de zijde van de Zandoerlesweg. 

 
Daar wachten Thieu Klijn en politie-adjudant Boekhoud. Zij brengen Joe en Jim naar 

een schuilhut in de bossen bij Hapert. Na 8 dagen, op 6 juni, verschijnt André Schats.  

Hij brengt de mannen naar Willy ten Dijck op Heuvel 10 in Zeelst.  

Op 21 september vliegen de mannen van Welschap via Brussel naar Engeland.   
Uit Jim’s aantekeningen die zijn gepubliceerd in een Canadees tijdschrift en later in 

een boek blijkt ook dat hij samen met de ondergrondse actief was tijdens de 

bevrijdingsdagen. 
 
(1) https://www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/herdenking/bezoek-van-familie-van-een-canadese-

onderduiker/ 
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/405_Maritime_Patrol_Squadron 
(3) https://wikimiddenbrabant.nl/Vliegtuigcrash_Goirle,_Breehees,_25_mei_1944. 
(4) https://nl.findagrave.com/memorial/12724026/gordon-bennett 
(5) https://aviation-safety.net/wikibase/wiki.php?id=50460 
(6) http://www.eetcafedekers.nl/?page_id=633 

http://www.eetcafedekers.nl/?page_id=633
https://www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/herdenking/bezoek-van-familie-van-een-canadese-onderduiker/
https://www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/herdenking/bezoek-van-familie-van-een-canadese-onderduiker/
https://en.wikipedia.org/wiki/405_Maritime_Patrol_Squadron
https://wikimiddenbrabant.nl/Vliegtuigcrash_Goirle,_Breehees,_25_mei_1944
https://nl.findagrave.com/memorial/12724026/gordon-bennett
https://aviation-safety.net/wikibase/wiki.php?id=50460
http://www.eetcafedekers.nl/?page_id=633
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Adjudant A.M. (Pietje) de Jong (1), geboren in Oosterhout in 1906, was gedurende een 

groot deel van zijn leven een gerespecteerde en/of gevreesde veldwachter in Zeelst 
en later adjudant van de politie in Veldhoven. Hij was een man met veel gezag en 

autoriteit, een rots in de branding voor de plaatselijke bevolking. Gedurende de 

oorlogsjaren heeft hij het verzet op allerlei manieren geholpen en vooral het laatste 
jaar daarvan was hij bevreesd voor arrestatie door de Duitsers. In dienst reed hij 

graag op zijn motor met zijspan. Ouderen weten zich nog goed te herinneren hoe hij 

de eerste ronden van een wielerkoers het peloton voorafging. In 1967 is adjudant De 

Jong om gezondheidsredenen met pensioen gegaan en in 1969 overleden. 
 
(1) https://www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/de-auto-van-mn-opa/de-auto-van-mn-opa-n58975/ 
 
 

 
Frans Waarma, 1995 
 

Vervalsingen 

"Ik kon in dienst komen op het distributiekantoor in Bladel. Daar moest ik zorgen voor 

de distributie van rantsoenbonnen en brandstoffen. Om een nieuwe bonkaart uit te 
mogen reiken, was eerst de reststrook van de oude kaart nodig. Daar had ik echter 

rollen vervalsingen van in mijn bezit. Zodoende was ik in staat om aan de mensen die 

ik kende en die het nodig hadden, nieuwe extra kaarten te verstrekken.  
Op een gegeven moment, en dat was begin 1944, moest ik bij de heer Westerlaken 

komen. Hij was de secretaris van de gemeente Veldhoven en van de mensen van de 

L.O. Dat was de Landelijke Onderduikersorganisatie. Hij zei me dat hij gehoord had 
dat ik wel eens onderduikers geholpen had met bonkaarten. Zulke mensen had de 

ondergrondse volgens hem, hard nodig en hij vroeg me of ik koerier wilde worden, 

https://www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/de-auto-van-mn-opa/de-auto-van-mn-opa-n58975/
https://www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/de-auto-van-mn-opa/de-auto-van-mn-opa-n58975/
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waarmee ik instemde.  

Ik moest nu op gezette tijden berichten van de ene persoon naar de andere brengen. 
Om de kans op ontdekking zo klein mogelijk te houden, had iedereen een codenaam. 

Zo was D1 de heer Vingerhoets, D2 was Westerlaken, D3 was Kloosterman, een 

politieman uit Steensel, D4 was Piet van Woerkum uit Eersel, D5 Graad Koks uit 
Hapert, en zo waren er nog wat mensen die ik geregeld af moest. Natuurlijk was het 

in het begin een spannende aangelegenheid als je met die berichten op pas moest. 

Dan stopte je de briefjes bijvoorbeeld in je sok. Maar gaandeweg werd je er vertrouwd 

mee en nam je de belastende spullen gewoon in een aktentas op de fiets mee.  
Zo ook een keer toen er een vliegtuig was neergestort tussen Duizel en Hapert. Ik had 

een tas vol bonkaarten bij me, toen Duitsers, op zoek naar de Engelse piloten, me op 

deze weg aanhielden en om mijn Ausweis vroegen. Gelukkig keken ze nergens anders 
na en kon ik verder, waar ik Graad Koks trof, die me waarschuwde dat er verderop 

nog een controle was. Daarom heb ik toen de bonkaarten bij hem afgegeven en ze de 

volgende dag weer opgehaald.  
In het begin van mijn koerierswerk moest ik om de zoveel dagen ’s morgens bij D2, 

bij de heer Westerlaken dus, berichten ophalen. Al gauw werd dat echter dagelijks.  

Er werd daarbij afgesproken dat Westerlaken een boek voor het raam zou zetten als 

er daadwerkelijk berichten zouden zijn. Dan hoefde ik immers niet onnodig aan te 
bellen. 

 

Overval 
Op het distributiekantoor in Bladel werd door een aantal mensen steeds gezorgd voor 

vervalsingen en extra stempels, zodat de onderduikers van bonkaarten konden 

worden voorzien. Op een gegeven moment vroeg Westerlaken me om een schets te 

maken van de indeling van het distributiekantoor. Men had daar namelijk nog de 
beschikking over een oude kluis, die gemakkelijk te forceren zou zijn. Omdat er een 

nieuwe in aantocht was, zou een overval op korte termijn moeten gaan plaatsvinden. 

Elke morgen reed ik vol spanning naar Bladel. Intussen echter was ik opnieuw 
aangewezen om naar Duitsland gestuurd te worden. Ondanks enkele herkeuringen 

kon ik de dans niet ontspringen en half mei zou ik op transport moeten naar 

Duitsland. Ik vertrok echter niet en dook onder bij de familie Waale in Eersel. Dat 
gebeurde de dag na de overval op het distributiekantoor in Bladel. Daarom werd ik, 

ten onrechte, meteen verdacht van medewerking aan de overval, omdat ik immers 

niet was komen opdagen.  

Via via kreeg ik te horen dat ik gezocht werd en daarom was het te gevaarlijk 
geworden om nog koeriersdiensten te vervullen. Later werden daar ook steeds meer 

vrouwen en meisjes voor ingezet, die minder snel verdacht werden.  

Tijdens mijn onderduik periode had ik nog veelvuldig contact met Piet van Woerkum 
uit Eersel, zodat ik goed op de hoogte bleef van de ontwikkelingen. In de buurtschap 

waar ik ondergebracht was, waren overigens veel onderduikers. Toen er een pater uit 

de buurt zijn eerste H. Mis deed, wat uiteraard groot feest betekende, hadden wij hem 
als onderduikers nog een aandenken gegeven.   

 

Kaalscheren 

Enkele dagen voor de bevrijding ben ik terug naar Veldhoven gegaan. Ik was 
groepscommandant van de P.A.N. geworden. We zaten in een fabriek op de Locht. Ik 

hield me bezig met bureauwerk en verder met wat huishoudelijke taken, zoals het 

verzorgen van maaltijden. Dat werd door de zusters van het Klooster klaargemaakt; 
het was bestemd voor mensen die waren opgepakt. Daar had ik overigens geen 

bemoeienis mee. Deze NSB-ers werden bij ons tijdelijk vastgezet. Daar waren ook 

meisjes bij die het met een Duitser gehouden hadden. Alsof dat zo’n doodzonde was! 
Gelukkig is er nooit iemand kaalgeschoren. Omdat ik af en toe de wacht moest 

houden, werd je soms met rare zaken geconfronteerd. Zo was er iemand opgepakt en 
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ik zou van hem wat gegevens moeten opschrijven. Het was echter een bijzonder 

zonderling iemand, war ik maar geen hoogte van kreeg. Later bleek het een 
psychiatrische patiënt uit Vught te zijn, die was ontsnapt. Twee potige bewakers 

kwamen hem de volgende dag ophalen en hadden er de handen vol aan.  

De fabriek was ook de opslagplaats van wapens en munitie die werden opgehaald. Je 
snapt nog niet dat daar niet meer ongelukken mee gebeurd zijn, want we waren op 

dat gebied nagenoeg allemaal leken. Munitie, handgranaten, pantservuisten, het werd 

allemaal op wagens gekieperd.  

Daarna ben ik nog bij de Blauwe Jagers gegaan, die zich met hetzelfde soort werk 
bezig hielden. Eind december 1944 vond ik het allemaal welletjes en ben ik weer in 

dienst gegaan bij de distributiedienst in Bladel.  

 
En waarom je dat koerierswerk toe gedaan hebt ? Och, je vond het je plicht. Daarbij 

stond je nauwelijks stil bij de risico’s. Het vreemdste van alles vind ik nog als je op de 

dag van vandaag mensen tegenkomt die net na de bevrijding vastgezet waren. Daar 
denk je dan elke keer weer aan terug".  

 
 
 

 
 

Veldhoven-Dorp in Oorlogstijd, 167 pagina’s, ISBN 978-94-6228-502-6, uitgave juni 
2020. www.veldhovendorp-hb.nl , email veldhovendorp@gmail.com .  

 

 
 

http://www.veldhovendorp-hb.nl/veldhoven_dorp_in_oorlogstijd.html
http://www.veldhovendorp-hb.nl/
mailto:veldhovendorp@gmail.com
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Pilotenhelpers, uit het archief van Frans Dekkers 

 
 
https://www.fransdekkers.nl/ 

 
 

 

 

https://www.fransdekkers.nl/
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Bazelmans, Maggie  Veldhoven 

 

Bekers, Frans P.A.N 
Stoottroepen 
(Blauwe jagers), 
omgekomen 28-10-
1944 in mijnenveld 

Veldhoven 

administratie Biggelaar, Nelly v.d.    

rayoncdt Boekhoud, A.C. Politie-adjudant 
P.A.N. 
Bracht 
onderduikers naar 
adressen en 
voorzag ze van 

eten en drinken 

Veldhoven 

 Damen, Jan  Capella 26 Veldhoven 

groepscdt Dassen, A  Meerveld- 
hoven 

 
1e man Zeelst 

Dijck, Jan ten  
Luitenant 
 
en zijn vrouw: 

Heuvel 10  Zeelst 

 

Dijck, Willy  Zeelst 

 Donkers, Lau P.A.N.  

 Dooren, Leo van Rapportstraat 
onderduikers 

Veldhoven 

 Gerwen, Piet transport  

 

Gerwen, 
Wim  van  

P.A.N.  
kapper 

Veldhoven 

groepscdt Habraken, Tini  Veldhoven 

groepscdt Habraken, Toon  Veldhoven 

 

Hagelaars, Janus  Oerle 

https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/frans-bekers-boxtel-1919
https://www.eindhovenfotos.nl/4/Veldhoven.pdf
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/janus-hagelaars-oerle-1922
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Heijden, Jos van der  Nieuwe Kerkstraat Oerle 

groepscdt Hoeks, Cor  Veldhoven 

 Hoeks, Jan P.A.N. Veldhoven 

groepscdt Hurk, Hein van de  Veldhoven 

 Jacobs, Huub P.A.N. Veldhoven 

 
veldwachter 

Jong, A.M. de, Piet Kruisstraat 65 Zeelst 

 P.A.N. kantoor Locht 27 Veldhoven 

Boswachter 

 

Klijn, Mathias Josepf 
(Thieu) 

Locht 107 
Boswachter 

Onderduikers:  
Gottschalk 

Veldhoven 

 

Klijn - van Druenen, C.E. 

Toos 

Locht 107 

 
Koerierster 

Veldhoven 

gemeente Knegsel, G. van   Veldhoven 

 
2e man Zeelst 

Pekelharing, Johan en Saar Kruisstraat 67 Zeelst 

 
plv. rayoncdt 

Schats, P.M. André, Dré   

(slager) 

Dorpstraat 25 

 
Pilotenhulp 

Veldhoven 

 

Schats, Henricus L.M., 
Harry 

Dorpstraat 25 
 

Verspreiding 
bonkaarten L.O. 
Illegale krant 

Veldhoven 

http://beltzer.nl/maakaldfaercd/nederlands/14780.htm
https://www.oirschotsheem.nl/campinia/jrg26-101_57-112.pdf
https://www.oirschotsheem.nl/campinia/jrg26-102_113-167.pdf
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Sleegers, Cornelis 
Johannes Henricus, Cees 

P.A.N. groepscdt. 
Help onderduikers, 
piloten, 
wapensmokkel, 
distributiekantoren 
overvallen 

 
Militaire 
Willemsorde  

Veldhoven 

groepscdt Smets, Henk P.A.N Veldhoven 

 Stiphout, Frans van  De Broek Veldhoven 

 Ven, Theo van de  Blauwe jagers  

 Verhagen, Cees P.A.N. groepscdt.  

 Verhagen, fam.  De Locht 
Onderduikers 

Veldhoven 

 Vialle, Sjef P.A.N. De Dreef  

 

Vingerhoets, kapitein A.W. 
Anton en Irene 
 
"Anton Vink" 
"Filippo" 
Districtsleider L.O.  
 

Locht 65 
 

Veldhoven 

 Vorstenbosch, Martin P.A.N. Veldhoven 

administratie Vries, Wiger de  De Broek 
Vertrouweling 
Anton Vingerhoets 

Veldhoven 

 

Waarma, Frans 
 

 

Koerier 
Maakte plattegrond 
distributiekantoor 
Bladel voor P.A.N. 
 
P.A.N., groepscdt. 

Veldhoven 

gemeente Weijden, F. van der  Veldhoven 

 

Westelaken, Christ Dorpstraat 59 
Gemeentesecretaris 
Spil in het verzet 
Rayonleider L.O. 

 
 

Veldhoven 

 Ziegler, G.H.Th.Gerhard Kruisstraat 5 Zeelst 

 
Gemeentesecretaris Westelaken had (over onderduikers) contact met Frans van Emst 
(Oirschot) en paterke Jansen van de abdij van Postel, pastoor te Knegsel.  

 

https://brabant.75jaarvrijheid.nl/nieuw/2431221/cees-vocht-eerst-tegen-de-duitsers-daarna-tegen-zichzelf
https://www.europeana.eu/nl/item/2021627/archieven_en_collecties_beeld_beeldbank_detail_8b1428bd_3c90_7032_223b_6d385e57ab29
https://www.veldhovensweekblad.nl/nieuws/historie/792886/verzet-in-veldhoven-
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Post uit Zeelst. 

 
https://issuu.com/zeelstschrijftgeschiedenis/docs/post-uit-zeelst-webversie 

 
 

 
Bevrijding Zeelst You Tube 

 

Een film van Gerhard Ziegler. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6SfYqTUB_4 

 
 

https://issuu.com/zeelstschrijftgeschiedenis/docs/post-uit-zeelst-webversie
https://www.youtube.com/watch?v=Y6SfYqTUB_4
https://www.youtube.com/watch?v=Y6SfYqTUB_4
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HET VERZET EN DE BINNENLANDSE STRIJDKRACHTEN IN VELDHOVEN BIJ DE 

BEVRIJDING SEPTEMBER 1944 door prof.ir. A.J. Pekelharing 

 

 
 

Het originele artikel (1) en het vervolg (2) en hetzelfde verhaal op de website (3): 

 
 

 

https://www.oirschotsheem.nl/campinia/jrg26-101_57-112.pdf
https://www.oirschotsheem.nl/campinia/jrg26-102_113-167.pdf
https://www.eindhovenfotos.nl/4/zeelst.html
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Ter inleiding 

Voor een goed begrip is het nodig, dat de lezer zich verplaatst in de toestand van 
1944, waarin Zeelst en Meerveldhoven een dunne, nog wijd verspreide bebouwing 

hadden. Deze bebouwing was bijna aan elkaar gegroeid langs de Kapelstraat en 

Broekweg. De andere kerkdorpen Oerle en Veldhoven waren nog kleine, losse dorpjes, 
die ver van elkaar in de velden en weiden lagen. Ze waren onderling met verharde 

wegen verbonden, maar bijna alle andere wegen, ook die in de dorpskernen, waren 

nog zandwegen. Voor wie in de huidige, bijna stedelijke structuur is opgegroeid, is dat 

moeilijk voorstelbaar. Ondanks een begin van import was de sociale structuur van de 
dorpsgemeenschappen nog echt gesloten, maar wel gastvrij. Bestuurlijk vormden zij 

wel één gemeente, maar verder hadden zij niets met elkaar te maken. En een 

Eindhovenaar bijvoorbeeld was en bleef een vreemdeling, waarmee een net meisje 
zich niet hoorde te bemoeien.  
 
(1) https://www.oirschotsheem.nl/campinia/jrg26-101_57-112.pdf 
(2) https://www.oirschotsheem.nl/campinia/jrg26-102_113-167.pdf 
(3) https://www.eindhovenfotos.nl/4/zeelst.html 

 
 

 

https://www.oirschotsheem.nl/campinia/jrg26-101_57-112.pdf
https://www.oirschotsheem.nl/campinia/jrg26-102_113-167.pdf
https://www.eindhovenfotos.nl/4/zeelst.html
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Op 1 maart 1886 richtte Henricus Bazelmans (1860-1926) aan de Blaarthemseweg 8 in Zeelst 
de sigarenfabriek H.A. Bazelmans op. In 1919 werd de naam gewijzigd in N.V. Gebr 
Bazelmans. Op 13 maart 1928 vernoemden de gebroeders hun fabriek naar hun in 1919 
gedeponeerde merk Duc George. De nieuwe naam werd: N.V. Duc George Sigarenfabrieken 
v/h Gebr. Bazelmans. 
 

In het voorjaar van 1944 vroeg drs. Jan ten Dijck mij, of ik hem, als commandant van 

de Zeelster afdeling van de Partizanen Actie Nederland (P.A.N), terzijde wilde staan als 

tweede man, wanneer het zover was. Jan ten Dijck was directiesecretaris van de Duc 

George Sigarenfabriek en woonde op De Heuvel te Zeelst. Ikzelf woonde op de 
Kruisstraat. Zo ver hij wist waren wij de enige reserve-officieren in het dorp. Hij kreeg 

zo nu en dan wat aanwijzingen van 'Peter-Zuid' uit Eindhoven, maar veel stelde dat 

niet voor.  
 

De Heuvel was een langgerekt driehoekig pleintje, dat het hart van het dorp vormde. 

In het midden stond de 'kiosk', een ronde verhoogde muziektent, waar 's zomers de 

harmonie speelde. Op dit pleintje was ook het winkeltje van Janet Bazelmans, de 
vrouw van de bakker, waar de vrouwen 's morgens het nieuws bespraken en het café 

Scheepers, waar 's avonds en in het weekend de mannen hetzelfde deden.  

 

 
 

Ten Dijck was Limburger, in 1940 reserve-officier van de infanterie. Ik was in 1940 als 
aanstaand ingenieur (dus nog student in Delft) gemobiliseerd bij de speciale dienst 

van de artillerie en tewerk gesteld in een fabriek van Philips in Dordrecht, waar 

pantserafweergeschut gemaakt werd. In de meidagen nam ik actief deel aan de oorlog 

en werd te velde tot reserve-2e luitenant benoemd door de garnizoenscommandant 
van het afgesneden Dordrecht; mijn actieve rol eindigde toen Dordrecht door ons 

werd ontruimd in de nacht van 13 op 14 mei. In juni kwam ik terug in Delft en sloot 

mij aan bij de Ordedienst (O.D.), een verzetsgroep, die in Zuid-Holland echter in 1941 
werd opgerold. Daarbij wist ik, praktisch als enige te ontsnappen; ik dook onder bij 

Philips in Eindhoven. In Zeelst vonden mijn vrouw en ik een paar kamers bij het 

echtpaar Brouwer op de Kruisstraat. De Kruisstraat verbond Zeelst met Eindhoven en 
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was slordig bebouwd met oude, kleine boerderijtjes, afgewisseld met vrij nieuwe 

vrijstaande of in kleine rijtjes gebouwde eengezinswoningen. Deze bebouwing werd 
afgewisseld met akkers. Naast ons woonde de vroegere veldwachter De Jong, toen bij 

de rijkspolitie. Hoewel hij in Zeelst een vreemdeling was en bleef, kende hij toch veel 

mensen en was een goede vraagbaak. Ik geloof, dat hij omstreeks 18 september werd 
geschorst of overgeplaatst - ik heb hem niet meer teruggezien. 

 

Vrijdag 15 september  

Omdat ik die buurt niet kende, vroeg ik De Jong om een goede gids te noemen. Hij 
raadde mij aan om de kapper uit Veldhoven, Wim van Gerven, te vragen: " .......... 

dat is de beste smokkelaar van die streek geweest; ik heb menige nacht met hem in 

de hei gelegen, maar ik heb hem nooit op heterdaad kunnen betrappen", zo zei hij 
een beetje spijtig. Wim was direct bereid om mee te gaan; later bleek, dat hij ook bij 

de P.A.N was.  

 
Zaterdag 16 september  

Op zaterdag 16 september fietsten we via Luyksgestel naar de grens en stalden onze 

fietsen ergens. Toen ging het van boerderij tot boerderij verder. Van Gerven hing een 

verhaal op, dat ik uit Amsterdam kwam en op zoek was naar tabak. Al gauw spraken 
we boeren die de vorige dag, ongehinderd door Duitsers, bij de Engelsen waren 

geweest; ze rookten Engelse sigaretten en hadden chocolade meegebracht. Als de 

Engelsen nog op dezelfde plek zaten, moesten wij nog ongeveer 700 meter zandweg 
volgen, die tussen de akkers door liep. Wij op weg, over een minuut of tien moesten 

we de eerste Engelsen ontmoeten. Op dat moment echter fietsten tientallen Duitsers 

ons achterop, sloten even verder de weg af en begonnen zich in te graven. Ze 

stuurden ons onverbiddelijk terug.  
 

Jim en Joe  

André ging naar mevrouw (Willy) ten Dijck in Zeelst en beloofde vlees te brengen voor 
de vier Ten Dijck-en en de twee Canadezen, als zij ze opnam. Willy was een vrolijke, 

kleine, iets gezette, maar energieke, royale en moedige vrouw, in schrille tegenstelling 

tot haar lange, magere, ietwat zuur aandoende, zuinige man. Zij was met een natte 
vinger te lijmen voor dit avontuur, mits André haar hielp en zou zorgen, dat haar man, 

de twee kinderen en het dienstmeisje nooit zouden merken, dat zij op hun grote 

betimmerde vliering met vlizotrap, eigenlijk een grote zolder met één dakraampje, 

twee Canadezen verborg. André keek bedenkelijk: "de kinderen waren klein genoeg, 
het dienstmeisje dom genoeg om, om de tuin te leiden. Maar Jan was een probleem". 

Maar Willy was onverbiddelijk: "Jan raakt in paniek als er razzia's zijn; hij is toch al 

bang dat hij als reserve-officier opgepakt wordt. Nee, onder geen voorwaarde mag 
Jan het weten. Op zolder komt hij nooit".  

En zo werd besloten: 's avonds werd Jan op een boodschap uitgestuurd en de 

Canadezen verdwenen op zolder. Zij kregen opdracht zich doodstil te houden tot Willy 
ze de volgende ochtend kwam vertellen, dat Jan naar zijn werk was vertrokken.  

Aan mij vroeg ze een alarmzoemertje aan te leggen.  

Eén maal zoemen betekende: doodstil zijn, er is bezoek.  

Twee maal: maak je gereed voor evacuatie.  
Drie maal: ga de trap af, ga naar het balkon aan de achterkant, stap op de muur, 

spring in de tuin, verdwijn door de achteruitgang in een hoog roggeveld en blijf daar 

liggen tot je gehaald wordt.  
De stap op de muur tussen twee ruimten was het enige moment, dat ze gezien 

zouden kunnen worden door de Duitse wacht op de kerktoren, die ca. 100 meter van 

het huis van Ten Dijck verwijderd was. Soms, en speciaal bij razzia's, stond daar een 
wacht op.  
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Ik liet bij Philips een klein radiootje maken, zodat ze de BBC konden volgen met twee 

koptelefoons. Deze vermakelijke toestand heeft ongeveer twee maanden geduurd.  
Om de beurt lagen Jim (navigator) en Joe (rear-gunner) in de kleine zonneplek onder 

het dakraampje en schoven mee. Hoewel ze zich stierlijk verveelden kregen ze nooit 

ruzie.  
 

 

 

 
1 cm= 250 meter 

 
https://www.oudestafkaarten.nl/images/Grote%20Oorlogskaarten/26-NW-Eindhoven-1943.jpg 

 

https://www.oudestafkaarten.nl/images/Grote%20Oorlogskaarten/26-NW-Eindhoven-1943.jpg
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ZONDAG 17 SEPTEMBER  
Luchtalarm!  

Zondag 17 september was ik vrij vroeg op. Het bruggenhoofd was immers in 

beweging, dus er kon van alles gebeuren. Het luchtalarm klonk! Het grote vliegveld 
Welschap, waarvan het midden ongeveer 2500 meter van de Kruisstraat lag, werd 

zwaar gebombardeerd. Wij zaten in onze schuilkelder; dat was een sleuf in de grond, 

afgedekt met balken, planken en een berg zand daarop. We kregen zand in ons haar, 

zo schudde alles. Toen het ophield klom ik eruit en ging op inspectie als 'blokhoofd' 
van de Luchtbescherming. Ik had me daarbij aangemeld om bij alarm en in spertijd, 

wanneer niemand buiten mocht zijn, erop uit te kunnen. Omdat uit de hele buurt 

rondom de Kruisstraat zich niemand had gemeld, vroeg de gemeente mij om 
blokhoofd Kruisstraat te worden. Toen ik uit de schuilkelder kwam zag ik rook voorbij 

het dorp Zeelst; bij ons was alles veilig. Ik fietste in die richting door het dorp heen 

naar Kobbeek-Heike-richting Oerle. Nog voor Kobbeek graasde een koe op 3 ½ poot 
bij een glad rond diep gat, waarvan ik het eind niet kon zien. Een bom van ongeveer 

30 cm doorsnee was hierin verdwenen, schuin in de richting van het vliegveld, zonder 

te ontploffen: te vroeg of in hoge nood afgeworpen. Anders kwamen de Duitsers bij 

zoiets direct kijken, maar nu kwam er niemand, ook niet bij het zwaar getroffen 
Kobbeek en Heike, waar vele doden en gewonden waren en waar ik mij nog uren 

nuttig zou kunnen maken.  

Ze vlogen nogal laag, erg langzaam, niet in formatie en het waren er heel veel .......... 
merkwaardig! Toen zag ik dat ze zweefvliegtuigen trokken, "Airborn" 

luchtlandingstroepen! De voorsten waren al over het vliegveld heen, maar er vlogen 

ook vliegtuigen boven Meerveldhoven en Zeelst, ja overal, in noordoostelijke richting.  
 

Zes Amerikanen 

Ik sprong op de fiets en trapte snel naar Zeelst. Toen ik over de Heuvel kwam, zag ik 

bij Ten Dijck de balkondeuren aan de voorkant opengaan en Jim en Joe kwamen, 
volledig in uniform gestoken, naar buiten en schreeuwden en dansten als gekken, 

uitzinnig van vreugde. Ik dacht aan de uitkijkpost op de kerk; als die er nog was, kon 

die van vlakbij dit tafereel aanschouwen. Ik gooide mijn fiets in de voortuin en belde 
als een bezetene. Willy deed open, omhelsde me en wilde dat ik oranjebitter kwam 

drinken, maar ik stormde naar boven, sleepte de twee naar binnen, bracht hen met 

moeite aan het verstand, dat ze de Ten Dijck-en in gevaar brachten en dat hun 

bevrijding nog wel een tijdje kon duren. Als er nog Duitsers waren of kwamen, dan 
waren die waarschijnlijk zeer nerveus en dus ook uiterst gevaarlijk. Dat was een 

zware domper op hun vreugde. Teleurgesteld gingen ze terug naar hun zolder en de 

BBC, die echter een totale radiostilte betreffende ons land in acht nam.  
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We fietsten snel, eerst richting Meerveldhoven en toen bij de zigzag in de Kapelstraat 
naar het westen, over zandwegen. Geen Duitser te zien! Ondertussen vertelde André, 

dat een zweefvliegtuig een noodlanding had moeten maken. Zes Amerikanen, onder 

wie een luitenant, waren in een bosje gekropen, met een jeep en mitrailleur. Hij had 
weer " It's a long way to Tipperary" (1) gefloten en "Hallo" gezegd, maar verder 

hadden ze elkaar niet begrepen. Wel had hij hun duidelijk kunnen maken, dat ze stil 

en onzichtbaar moesten blijven. Toen we bij het bosje aankwamen bleek dat laatste 

niet gelukt. Er waren op de weg vele tientallen mensen, die sigaretten rookten, 
chocola aten en de Amerikanen aangaapten. Niemand sprak Engels. Ik meldde me bij 

de luitenant en bood mijn diensten aan en zonodig die van de lokale ondergrondse. 

Hij nodigde me uit in de jeep plaats te nemen. Onder het genot van mijn eerste 
Engelse sigaret bracht hij me in grote lijnen van het plan "Market-Garden" op de 

hoogte.  
 
(1) https://www.youtube.com/watch?v=mPLS5nNFWTU 
 
 

Ik vertelde, dat ik er niet zeker van was, dat er geen Duitsers meer op het vliegveld 

waren, al was het misschien alleen nog luchtafweer of wat bewakingstroepen. Als dat 
zo zou zijn, zouden we onderlangs het vliegveld over het Beatrixkanaal moeten en dan 

met een omtrekkende beweging voor Eindhoven langs naar de noordkant, met het 

risico dat er in het noorden van Eindhoven nog Duitsers waren, vechtend met zijn 

collega's uit Best of Son. Hij zag de problemen. Het Beatrixkanaal was een obstakel. 
De brug in het verlengde van de Kruisstraat was goed; behalve een ingang van het 

vliegveld, vlak voor de brug, waren daar geen Duitse stellingen of gebouwen. Langs 

die ingang konden we misschien wel bliksemsnel voorbij rijden. Maar de aansluitende 
Zeelsterstraat zou ons te dicht bij het voorlopig nog Duitse Eindhoven brengen.  

 

We spraken de volgende signalen af: 

-een hand omhoog: stop en wacht; ik ga even verkennen of ik kom terug voor overleg 
-een hand op mijn rug: stop en zoek dekking; er is iets dat ik niet vertrouw 

-zonder signalen terug komen: we komen een te sterke tegenstander tegen 

(bijvoorbeeld een grote troep of een tank); maak dat je wegkomt!  
 

Ik bedankte hem en reed naar huis, om eindelijk wat te eten en te slapen en zette de 

wekker op 4 uur.  
 

18 SEPTEMBER 1944  

Gids naar Eindhoven  

Ik had het gevoel er nog maar net in te liggen, toen de wekker afliep. Na een ontbijtje 
sprong ik op de fiets. Bij aankomst bij het bosje, was de jeep al klaar voor vertrek. 

Het werd een prachtige herfstdag, maar het was wel koud. Spoorslags reden we bij 

het eerste daglicht naar Zeelst, met enkele honderden meters tussenruimte. Bij Ten 
Dijck op de Heuvel zag ik nog geen teken van leven. Honderd meter verder moest ik 

haaks linksaf de Kruisstraat in, die daar erg smal was en die ik vandaar niet kon 

overzien. Ik stopte, wachtte tot de jeep bij het begin van De Heuvel in zicht kwam en 
stak mijn hand op. Ze stopten. Ik reed de Kruisstraat 100 meter in tot de bocht naar 

rechts, waar ik de straat tot voorbij Het Slot (een grote villa) kon overzien. Dat was 

een flinke afstand; alles leek veilig en verlaten. Ik reed terug tot ze me zagen en ging 

weer voorwaarts. Toen ik bij Het Slot vooruit spurtte, zag ik ze achter me; ik kon nu 
weer een heel stuk overzien. Ongeveer 600 meter verder kon ik de verleiding niet 

weerstaan bij mijn huis aan te bellen om mijn vrouw deze optocht te tonen. Terwijl ik 

doorreed, ging zij bij het hek staan met ons eerste kind van 11 maanden op de arm 
en heette de Amerikanen in het Engels welkom. Ze stopten even en onze zoon kreeg 

https://www.youtube.com/watch?v=mPLS5nNFWTU
https://www.youtube.com/watch?v=mPLS5nNFWTU
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een stukje chocolade, dat hij aandachtig bekeek en vervolgens op de grond liet vallen. 

De vriendelijke Amerikaan keek verbaasd, maar nog veel verbaasder toen mijn vrouw 
zei: "Sorry, maar hij heeft in zijn leven nog nooit chocola gezien. Dat hebben we al 

jaren niet meer !" In snel tempo haalden ze de achterstand weer in. Nu kwam ik voor 

de grote beslissing te staan: over welke brug kon ik ze het beste leiden. De veilige 
brug met daarachter de gevaarlijke stad of de onbekende weg over het vliegveld en 

de Duitse brug, maar met een grotere kans om achter de Amerikanen terecht te 

komen en niet in Duitse handen te vallen, of, erger nog, tussen twee vuren terecht te 

komen. Uit enkele dreunen van ver weg en wat moeilijk te lokaliseren geknetter van 
mitrailleurs kon ik niet veel opmaken. Wel had ik het vermoeden, dat ten noorden van 

Eindhoven gevochten werd. Dat deed de deur dicht; ik reed naar de Sliffertse 

hoofdingang van het vliegveld en toen de jeep de bocht om kwam en mij weer in het 
vizier had, vervolgde ik met kloppend hart de weg door de gehate slagboom, die net 

als gisteravond omhoog stond. Ik vond de weg tussen nog rokende puinhopen van 

loodsen en garages en toen van hangars, brandweergarages en benzinedepots. Ik 
realiseerde mij dat ik nu tussen twee vuren kon komen als er een schietpartij zou 

ontstaan met nog aanwezige Duitsers; de jeep was blijkbaar bang mij uit het oog te 

verliezen in deze chaos en reed té dicht achter me om bij een verrassing nog tijdig 

dekking te zoeken. Niet teveel nadenken nu, maar snel doorzetten! Ik zag een brede 
weg naar het kanaal en reed naar boven, de dijk op, tussen verlaten stellingen met 

mitrailleurnesten en loopgraven door. Toen ik de jeep achter me zag, vloog ik de brug 

over, die veel breder was dan ik had verwacht; het was een flinke tweebaansweg, die 
aan de overkant weer op een dijk eindigde. Alles verlaten! Vandaar kon ik het terrein 

goed overzien. In een wei rechts van de weg stond een batterij van 4 stukken zwaar 

luchtdoelgeschut, maar er was geen levende ziel te bekennen. Toen de jeep de brug 

bereikt had, fietste ik naar beneden langs de batterij. De lopen stonden nog omhoog; 
bij elk stuk lag nog munitie. Alles wees op een overhaaste vlucht, waarbij zelfs, zover 

ik kon zien, geen gebruik was gemaakt van de speciale granaat, die bij elk stuk 

luchtdoelgeschut aanwezig moest zijn om het onbruikbaar te kunnen maken door in 
het stuk te ontploffen, wanneer dat nodig mocht zijn. Zouden ze gisterochtend voor 

het bombardement gevlucht zijn? Ze konden er natuurlijk vergif op innemen, dat in dit 

stadium de bombardementen op de luchtafweer gericht zouden zijn. Toch was deze 
batterij niet gebombardeerd.  

Voor me lag de bosrand. In dat bos heeft vermoedelijk hun munitiedepot gelegen. En 

waarschijnlijk lag het daar nog, want de voertuigen voor het vervoer van de munitie 

naar de batterij zullen wel voor de vlucht gebruikt zijn. Als er nog bewakers 
achtergebleven zijn, kunnen die mij in het veld en de jeep in mijn kielzog wel zien en 

ik hèn in het bos niet. Natuurlijk had ik de jeep op de brug moeten laten stoppen om 

het bos te verkennen, maar daarvoor was het nu te laat. Doorrijden maar! De kans 
hier nog Duitsers tegen te komen, terwijl het vliegveld verlaten was, werd steeds 

kleiner. Ik reed het bos in en zag daar niemand, tot mijn grote opluchting. Het bos gaf 

enige schaduw. Dat was prettig, want het werd nu warm. Het tempo werd nog wat 
verhoogd en ik liet daarmee nog wat voorzichtigheid varen. De jeep volgde prachtig, 

ik kreeg er nu pas echt plezier in! Dit was nu waar we 4 lange jaren op hadden 

gehoopt en wat we in gedachten hadden voorbereid: actief meehelpen aan onze 

bevrijding!  
 

Even later versperde een man met een geweer in de aanslag ons de weg. Hij was 

gekleed in een blauwe overall met een P.A.N-band om de bovenarm. Zo'n 'uniform' lag 
ook bij mij thuis, maar dat hielp nu niet. Ik seinde de jeep op afstand te stoppen, 

maakte me bekend en legde de situatie uit. Maar de P.A.N-man kende geen 

uitzondering op zijn strikte orders; deze weg was afgesloten voor iedereen. Vlakbij lag 
het eindstation van de hoogspanningsleiding Geertruidenberg Eindhoven, met 

schakelaars en transformatoren. Hiervandaan liepen de kabels naar de stad. Om de 
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Duitsers niet de gelegenheid te geven dit complex op te blazen werd het door de P.A.N 

bewaakt. Geen gek idee! Ik overwoog een omweg of om de jeep de doorgang te laten 
forceren, waarbij vermoedelijk de P.A.N-man zou sneuvelen. Ik probeerde hem 

daarmee te overbluffen, maar hij week niet; "bleef liever ter plaatse dood". Mijn 

Amerikanen "konden wel verklede Duitsers zijn". Ik gelastte hem zijn commandant te 
roepen, waarop hij te kennen gaf, dat die te ver weg zat. Ik zei: "Schiet dan in de 

lucht, dat zal hij wel horen". Hij verdomde het, want dat kon de Duitsers alarmeren. 

Gelukkig kwam er uit de bosjes een soort sergeant-majoor te voorschijn, een oudere 

P.A.N-man met de bijbehorende grote snor, die argwanend naar de jeep keek. Ik 
wenkte de jeep dichterbij te komen. Uiteindelijk kregen we toestemming door te 

rijden. De sporadische knallen werden steeds harder en steeds zuidelijker. Zolang we 

de brede weg volgden viel er niets bij te sturen, maar iets meer naar rechts zou 
eigenlijk wel goed zijn. Weldra kwamen we uit op de Boschdijk en het noorden van 

Eindhoven .... en wie reden en liepen daar??? Amerikanen - Airborn - van hetzelfde 

regiment als 'onze zes'. De luitenant nam snel afscheid en ging op zoek naar zijn 
kapitein om zich te melden: "Terug van weggeweest".  

 

Duitse krijgsgevangenen  

In Zeelst reed ik mijn huis voorbij, regelrecht naar het dorp, waar de P.A.N misschien 
wel mobiliseerde. In café Scheepers kwamen inderdaad de eerste overalls opdagen. 

Eerst gauw naar huis om me te verkleden; over de overall deed ik mijn officierskoppel 

met daaraan de revolver; dat maakte van een gewoon soort boer ineens een persoon 
met gezag. Na een boterham gegeten te hebben, het was zowat midden op de dag, 

meldde ik me bij Ten Dijck voor de dienst. Hij liet de troep aantreden en stelde mij 

voor als zijn 2e man en plaatsvervanger. Hij schreef alle namen en adressen, functies 

in 1940 en bewapening op. Er waren er meer dan de ca. 22 die zich tijdens de 
bezetting hadden aangemeld, ongeveer 27 in totaal. Het wapenarsenaal viel bitter 

tegen; een paar pistolen, een jachtgeweer, een oud Belgisch geweer met 3 oude 

patronen uit 1914, en dergelijke. Verder was er een probleem met de nieuwe 
aanmeldingen. We hadden een maand geleden onze spiksplinternieuwe overalls 

gekregen en een band om de linker bovenarm. Wij zagen er dus 'model' uit. De 

nieuwkomers hadden een oude, soms gerepareerde verschoten overall zonder band. 
Ze werden voorlopig aangenomen als reserve. Velen kende ik niet, Ten Dijck trouwens 

ook niet. De eerste opdracht was het opbrengen van Duitsers en NSB-ers; Ten Dijck 

had twee lijstjes. Ik meldde, dat ik een uur geleden ongeveer tien oude Duitse 

soldaten had gezien, die nu waarschijnlijk nog lagen waar ze beschoten waren; ze 
zaten min of meer opgesloten tussen het kanaal, de verbinding met de Dommel, de 

weg Meerveldhoven - Gestel - Eindhoven en de Kruisstraat; ze konden overal 

geallieerden verwachten en waren waarschijnlijk doodsbang geworden. Er kwamen 
nog enkele mannen opdagen. Een paar kwamen met een Duitse auto, die door een 

paar hoge officieren 's morgens in het dorp was achtergelaten. (Ze hadden steeds 

angstig naar de lucht gekeken en waren te voet verder richting Eindhoven over de 
Blaarthemseweg gegaan.) Ook meldde zich één agent van de rijkspolitie die in de 

gemeente woonde en uiteraard een pistool had. Ten Dijck gaf hem het lijstje met 

NSB-ers, mij het lijstje met Duitse burgers en hijzelf ging met 15 man op de oude 

Duitse soldaten af, gewapend met de paar geweren, die ergens op leken. Ik had vijf 
man meegekregen, die de Duitsers wel eens mores zouden leren. Ik besloot de groep 

dus bij elkaar te houden onder mijn leiding.  

 
Ik kwam tegen de avond terug zonder arrestanten. De politieman had geloof ik één of 

twee NSB-ers, Ten Dijck tien Duitse soldaten, en wat heel belangrijk was, tien 

geweren met munitie en enkele handgranaten. Alle arrestanten werden in het 
schooltje opgeborgen, hetgeen ons tot een permanente bewaking verplichtte. In het 

begin vonden vele P.A.N-mannen dat schitterend. Later, toen het vervelend werd, 
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werden de gevangenen door de geallieerden overgenomen en waren wij verlost van 

deze veel personeel vragende klus. Alleen al om eten voor ze bij elkaar te schooieren!  
 

De bewaking werd versterkt, onder leiding van de tot twee man toegenomen 

rijkspolitie (Boekhout en Mikkers). Die nacht waren alle zenuwen aan beide zijden tot 
het uiterste gespannen en de P.A.N-mannen waren echt bereid het tiental lastige 

Duitsers dood te schieten. Maar toen er buiten urenlang niets gebeurde, zakte de 

spanning en maakte tegen de ochtend plaats voor vermoeidheid en behoefte aan 

slaap. Onze mannen werden afgelost door min of meer uitgeslapen P.A.N-mannen en 
de Duitsers vielen in slaap. We hadden het gered zonder misdaden te begaan, vooral 

dankzij het verstandig optreden van de politiemannen.  

 

 
 

Nederlandse spionnen?  
Terug naar de avond van de 18e september. Verschillende eenheden, waaronder veel 

Schotten (infanterie) en enkele staforganen, kwamen het dorp binnen. Onder hen 

bevond zich een zgn. town-major, een soort burgemeester voor alles wat militair was 
(een "Orskommandant"), met een kleine staf. Zij zorgden voor slaapplaatsen, onder 

meer in enkele sigarenfabrieken waar veel ruimten leeg stonden, door gebrek aan 

tabak. Op de koude vloeren werden vloertjes van vorm-planken gelegd. In een café 

streek een post van de militaire politie neer.  
 

Het werd laat in de avond. Ik ging Ten Dijck rapport uitbrengen. Daarna moest ik nog 

verschillende bezoeken afleggen: de town-major, de staf van een transportkolonne die 
aangekomen was, een noodhospitaal in het klooster en een verkenningseenheid die de 

volgende morgen poolshoogte zou gaan nemen in Oerle, waar zich nog Duitse 

artillerie zou bevinden. De commandant van de pantserwagen vroeg me mee te gaan 
als tolk. Dat beloofde ik hem. Ik was op! Wat een dag! Was het inderdaad nog maar 

20 uur geleden, dat ik bij het bosje de jeep had gehaald? Bij Ten Dijck zaten een stel 

Nederlandse officieren in Engelse uniformen van het Militair Gezag.  

 
19 SEPTEMBER 1945  

Verkenning Oerle De volgende morgen, 19 september, was het herfstig en er hing een 

vrij dichte mist. De Schotten stookten vuren om hun nat geworden kleren en dekens 
te drogen; velen hadden buiten in de dauw geslapen of op wacht gezeten. Het 

schieten was in de loop van de nacht minder geworden en klonk van verder weg.  

In het lawaai van het dorp-legerkamp hoorde je het niet meer zo duidelijk.  
De pantserwagen vertrok. Ik reed eerst voorop, maar voorbij Kobbeek reed ik achter 

hem. Hij had een klein kanon en een mitrailleur in gereedheid. Een paar kilometer 

voor Oerle stopte hij, liet één schutter in het voertuig achter en de commandant ging 

in een bosje in de berm thee maken. Hij wachtte liever tot de mist nog wat optrok, de 
zon begon er al doorheen te komen. Tegen mij zei hij: "Als "Jerry" (2) ons kan zien, 
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rijden wij altijd heen en weer om het moeilijker voor hem te maken ons te raken. Zo'n 

pantserwagen is wel tegen geweer- en licht mitrailleurvuur bestand, maar niet tegen 
kanonvuur. Na de thee reed hij naar Oerle, waar een dag eerder al eens één "troop" 

pantserwagens doorheen gereden was naar het noorden van Eindhoven, aan de 

noordkant om het vliegveld heen. De verkenner, luitenant Palmer, had niets achter 
zich aangekregen; de Engelse tanks waren voor te zwakke bruggen blijven steken ten 

zuiden van Veldhoven. Daarna waren er Duitsers uit Tilburg verschenen, waarvan 

niets bekend was. De kerktoren van Oerle kwam in zicht, maar er gebeurde niets. Het 

vredige landschap en de stilte leken volmaakte vrede te suggereren. We kwamen via 
een T-kruising uit op de weg van Veldhoven, ca. 400 meter verderop door Oerle en 

dan naar Wintelre.  

 
Ze gingen daar rechtsaf naar Oerle en stopten midden in het dorp, waardoor 

onmiddellijk een oploopje ontstond van dorpelingen en jonge mannen in overalls, 

maar (nog) zonder P.A.N banden en wapens. Iemand meldde zich als commandant, ik 
geloof een onderwijzer die wat Engels sprak. Hij vertelde, dat iets verderop, voorbij 

het punt waar de weg een bocht maakte over een beek, sinds gisteren een 8.8 cm-

kanon met bemanning op ons stond te wachten. "Ik moet rekening houden met de 

mogelijkheid, dat Jerry ons ziet en ga wat rijden, maar ik kom terug." zei de 
commandant, "Hoor hem nog maar wat verder uit." Terwijl ik naar meer details 

informeerde over het kanon en de bemanning, kwam vanuit die richting een Duitse 

patrouille op de fiets het dorp in. Omdat iedereen de huizen inschoot, deed ik dat ook 
en kroop in een kelder. Hiervandaan kon ik door een raampje de straat zien. Ik deed 

mijn koppel af, teneinde snel mijn P.A.N-uniform uit te kunnen doen als er huiszoeking 

zou worden gehouden. Dan stond ik weliswaar letterlijk en figuurlijk in mijn hemd, 

maar dat leek me beter dan in "uniform" te zijn. De patrouille reed langzaam voorbij, 
naar de 400 meter verderop liggende T-aftakking naar Zeelst, waar de pantserwagen 

eerder uit het zicht verdwenen was. Een P.A.N-man uit een ander dorp, op een fiets 

met houten banden, kwam van een zandweg en reed met veel geklepper van zijn 
banden over de bestrating van het totaal verlaten ogende dorp. De P.A.N-man riep 

hem binnen en lichtte hem in. De man rende de straat al op, zag de Duitsers nergens, 

greep mijn motorfiets en verdween met hoge snelheid over de zandweg. Daar zat ik, 
zonder motor! Even later vloog de Duitse patrouille terug alsof de duivel hen op de 

hielen zat. Ze hadden de pantserwagen om de hoek gezien en haastten zich terug 

naar hun kanon voor het te laat zou zijn. Even later kwam de pantserwagen terug om 

mij op te halen. Net  toen ik in arren moede maar op de wagen zou klimmen, kwam 
de P.A.N-man keurig de motorfiets terugbrengen. "Hier moet de infanterie aan te pas 

komen", zei de commandant. "Wij gaan in Zeelst rapporteren". Ongestoord reden we 

zo snel mogelijk terug. Ik meldde me bij Ten Dijck, die zich direct als tolk en gids bij 
de infanterie meldde. De infanterie nam dusdanige posities in, dat het kanon het 

zwijgen werd opgelegd. De Duitsers konden het geschut niet meer laden zonder van 

alle kanten beschoten te worden. Toen enkele Engelsen naar de overkant van de beek 
iets verderop wisten te komen, ging de bemanning ervandoor en liet het kanon achter. 

De Engelse infanterie groef zich in aan de overkant van de brug, in afwachting van de 

tanks. Deze kwamen spoedig en begonnen aan een opmars naar Tilburg, dat 20 

kilometer verderop lag. Helaas ondervonden de tanks zware weerstand, zodat pas een 
hele maand later de 15e Schotse divisie op 5 kilometer vóór Tilburg stond, om 

opnieuw vast te lopen. In de nacht van 26 op 27 oktober werd Tilburg in alle stilte 

door de Duitsers ontruimd. Toen de Schotten na een reeks inleidende zware 
beschietingen aanvielen, bleek de stad al uren vrij van de Duitsers te zijn. De stad 

werd bezet door de vlakbij gelegen Polen, die sindsdien als de bevrijders te boek 

staan; dit lieten ze zich maar al te graag aanleunen.  
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Een goede ruil  

Ondertussen was er in Zeelst alweer van alles gebeurd. De town-major had ons café 
nodig en wij kregen een woonhuis op de Kruisstraat als nieuw hoofdkwartier, dat sinds 

Dolle Dinsdag verlaten was. Ten Dijck was sinds de tocht naar het kanon in Oerle 

nergens te vinden. Die avond kwam hij me vertellen, dat hij met het Engelse divisie-
hoofdkwartier meeging; hij had zich als liaison-(verbindings) officier laten strikken om 

mee te gaan naar het noorden of naar Duitsland. Hij wenste ons nog veel succes en 

vroeg mij de groeten over te brengen, hetgeen ik bij het volgende appel deed. Tevens 

wees ik twee of drie man aan om mij als ondercommandant te helpen en te 
vervangen. Een jeep reed door het dorp; op zijn platte, grote motorkap lag een grote 

voorraad geweren, die van Duitsers waren afgenomen. Ik stond net op straat bij ons 

nieuwe hoofdkwartier. Hij stopte en bood mij het hele arsenaal aan in ruil voor mijn 
revolver met de tas. Op mijn argwanende vraag, waarom hij die ongelijke ruil wilde, 

antwoordde hij dat ze 's avonds hun wapen altijd bij zich moesten hebben en niet 

alleen mochten laten. Dat betekende dansen met een geweer op je rug ......... heel 
oncomfortabel. "Hoe versier je een meisje met een geweer in je hand?" voegde hij er 

olijk aan toe. "De MP is onverbiddelijk en sleept je naar de provoost voor twee dagen 

'streng' als je wordt betrapt zonder wapen ........ ruilen?" "Oke", zei ik en leverde mijn 

revolver in. Uit de laadruimte van de jeep kwam nog een hoop munitie, waaronder 
een waterdichte koffer met 12 handgranaten, elk met een set ontstekers met 

verschillende vertragingstijden en een van de beroemde, of liever beruchte, Duitse 

machinepistolen met veel munitie. Dit machinepistool werd voor de komende 
maanden mijn persoonlijke wapen. Het was, vergeleken met de latere stenguns van 

de Engelsen, als een Rolls Royce ten opzichte van een oude T-Ford. Daarmee was het 

bewapeningsprobleem opgelost. Er was voor iedereen een goed geweer en de rest 

werd opgeborgen in de "wapenkamer" boven in ons hoofdkwartier.  
 

Het vliegveld in gebruik 

Ondertussen kwam de Royal Air Force met een Wing Typhoons (3), gewapend met 
raketten onder de vleugels, op Welschap aan. Ik wilde mijn opwachting bij de 

commandant maken. "Hij is boven op de bunker" zei de wacht. Ik klom op een 

kunstmatig duin, waarin een zware bunker zat. Daar trof ik een man met ontbloot 
bovenlijf, die met een schopje bezig was een loopgraafje te maken. Hij noemde naam 

en rang en liet weten, dat hij liever eerst even zijn persoonlijke putje groef voor we 

gingen praten. "Als de Luftwaffe nog vliegtuigen had en over zou gaan tot 

bombarderen, zat hij liever wat hoger dan de directe scherfwerking. Bovendien houd 
ik van uitzicht en overzicht", zei hij. Terwijl ik, op een bult gezeten, toekeek hoe hij 

zich in het zweet werkte, probeerde ik me zijn voorganger - de Duitse commandant - 

voor te stellen, die ik nooit gezien had. Ik stelde mij voor dat die, onberispelijk 
gekleed, een beetje Hermann Goering-achtig, als een pauw over zijn basis rondliep en 

tegen 5 soldaten, die aan het graven waren, schreeuwde dat het vlugger moest. De 

ene na de andere Typhoon (1) steeg nu op. Zij vlogen laag in de richting van Best, 
draaiden daar een bocht, doken schuin naar beneden, lieten twee raketten los en 

stegen weer op. Dan werd er een cirkel gedraaid tot zij opnieuw, bijna op dezelfde 

manier, naar beneden konden duiken en er weer twee rook- en stofwolken opstegen. 

Inmiddels begon de volgende het over ter nemen; de eerste vloog nu een eindje door 
en kwam toen in een wijde bocht terug naar Welschap. Hij was nog niet geland of de 

auto met raketten reed langszij om het toestel door een ploeg grondpersoneel van 

vier nieuwe raketten te voorzien. De piloot bleef zitten en startte meteen weer. Best 
werd aangevallen door een groot aantal Duitse tanks uit de richting Oirschot.  

 

 
(1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Hawker_Typhoon 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hawker_Typhoon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hawker_Typhoon
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Toen deze tanks de uitwerking van de Typhoons eenmaal hadden leren kennen, was 

de verschijning van één Typhoon eigenlijk al genoeg: de tanks, soms meerdere 
tegelijk, dachten dat zij het doelwit waren. Zij doken van de weg af tussen de bomen, 

waarmee die smalle weg beplant was. De taluds konden meestal dat zware gewicht 

niet dragen en de tanks zakten weg of vielen in het lager gelegen weiland naast de 
weg. De aanvallen verplaatsten zich steeds verder van Best af, naar de 

achterhoede van de tankkolonne. Die begon te keren op de smalle weg, maar zag 

spoedig zijn weg versperd door wrakken. Lange tijd aanschouwden wij dit efficiënt 

uitgevoerde drama. De eerste Typhoons begonnen nu te tanken. De commandant van 
het vliegveld had met de operaties geen directe bemoeienis; daarvoor was de 

wingcommander verantwoordelijk. We gingen zitten terwijl het circus doorging.  

Hij was geïnteresseerd in wat extra gewapende mankracht, die in staat was 
Nederlanders duidelijk te maken, dat nieuwsgierigen, handelaren (sigaretten tegen 

God weet-niet-wat-allemaal werd aangeboden) en vrijlustige meisjes niet in de 

omgeving werden geduld; hij wilde geen V.D. (Venerial Diseases), geen spionage en 
geen pers.  

 

Wij spraken af bij elke ingang twee man (één M.P. van hen en één van ons) te 

plaatsen om dag en nacht te posten en langs het prikkeldraad te patrouilleren. Zo 
bleef het een half jaar lang.  

"Maar vanavond hebben we feest", zei de commandant, "wat er ook gebeurt.  

In Engeland hebben we afgesproken in elk land een feest te houden. In Frankrijk 
hadden we het druk, België waren we door voor we het wisten, maar nu zal het 

gebeuren! Ik nodig u uit. In het "Gemeinschaftshaus van het Luftwaffedorf in Zeelst".  

Die avond had ik dus weer wat te eten en te drinken. Dat drinken ging hen vooral 

goed af. Ik kreeg slaap en zij begonnen laveloos te worden. Ik wilde net afscheid 
nemen, toen een ordonnans van het vliegveld binnenkwam. Hij meldde aan de 

commandant, dat één van de officieren die het feest niet bijwoonde, in het 

"opgeblazen bos" was gaan wandelen; daar had hij een pak slaag van een Duitser 
gekregen, die niet had willen schieten, om geen alarm te maken. "Dan had die officier 

maar hier moeten komen", was de enige reactie van de commandant, "Bedankt 

ordonnans." Hij liet de adjudant noteren, dat morgen het veld schoongeveegd moest 
worden en de boerderijen en dorpen aan de noordkant en de Oirschotse Heide 

geïnspecteerd. "Is die kant eigenlijk al in ons bezit?" Ik antwoordde: "Zover ik weet is 

er niet veel bebouwing, maar is het ook niet veroverd. In het westen ligt Oerle en dat 

is sinds heel kort vrij. Daar stond nog een 8.8 cm kanon, dat uw vliegveld had kunnen 
raken." Hij vond het een kostelijk verhaal. Dat er op de Oirschotse heide mogelijk nog 

zo'n kanon kon staan deerde hem die avond niet. De volgende morgen was geen van 

de typhoonpiloten in staat te vliegen. Of er tevergeefs een beroep op hen werd 
gedaan? Ik geloof toevallig niet.(4)  

 

BINNENLANDSE STRIJDKRACHTEN  
Opzetten hoofdkwartier  

Inmiddels begrepen we van Radio Oranje, dat we nu "Binnenlandse Strijdkrachten" 

heetten, en Prins Bernhard onze bevelhebber was en dat die nu in Brussel zat.(5) 

In ons hoofdkwartier kwam beneden de telefooncentrale, die gevonden was in een 
Duitse dump. Deze kon de tien veldtelefoons bij de diverse posten met elkaar 

verbinden. Het was nu noodzaak het hoofdkwartier 24 uur per dag te bezetten en te 

bewaken. De Engelsen hadden kilometers stalen telefoondraad achtergelaten op 
allerlei plaatsen, zodat we een heel net konden aanleggen. De licht bemande posten 

konden nu tenminste om versterking vragen als dat nodig was. Op de Kruisstraat 

hadden we daarvoor een "vliegende brigade" met fietsen in reserve.  
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Er was één post bij de Sliffertse ingang - bij mooi weer een dubbele post vanwege de 

Nederlandse belangstelling; verder waren er posten bij de minder bekende zuid-
ingangen van het vliegveld, bij het einde van de Muggenhool en de Heistraat. Door 

een van deze vrij onbekende ingangen zou, op een geheim gehouden dag, de Engelse 

koning George V het front bezoeken. Snel repeteerden wij het "presenteer-geweer!" 
en wat daar verder bij hoort. Toen het moment daar was, deed onze wacht het keurig; 

de Canadese MP's daarentegen, draaiden hun rug naar de stoet en deden niets. Toen 

we hen na afloop vroegen waarom ze zo onbeleefd waren, zeiden ze lachend: "Omdat 

wij Canadezen zijn en met die Engelse "yesman" (iemand, die alleen maar "ja" mag 
zeggen) niets te maken willen hebben. Volgens een of andere belachelijke oude wet 

mag hij zich koning van Canada noemen, maar wij willen geen Engelse bemoeienis 

meer met Canada."  
Op het vliegveld vond ik in een dump twee Engelse vliegtuigmitrailleurs van een zwaar 

kaliber met munitie, die door de Duitsers uit neergeschoten vliegende forten waren 

gesloopt en in prima staat waren. Ik liet ze halen om aan Jim en Joe te laten zien. 
Vooral Joe, die "rear-gunner" was geweest met net zo'n snelvuurkanon, was wild 

enthousiast en Jim en Joe werden met deze wapens tijdelijk ingedeeld bij de P.A.N.  

Er was sprake van, dat we aan het front tussen Wintelre en Middelbeers ingezet 

zouden worden (net als de P.A.N uit Eindhoven); dat front moest worden opgeschoven 
naar het Wilhelminakanaal. We oefenden op de heide in o.a. kaartlezen, tirailleren, 

schieten en handgranaat gooien. We bliezen een overbodig geworden Duitse 

uitkijktoren op. De jongens waren erg enthousiast. Het springmateriaal was niet alleen 
veel handiger, eenvoudiger en veiliger dan het springmateriaal, dat sommigen van 

1940 kenden, maar we hadden zoveel als we wilden. In 1940 was er zo weinig, dat je 

er alleen maar naar mocht kijken en er niets mee doen. Het vliegveld had 

onuitputtelijke voorraden, waar de Engelsen niets mee deden. Zo waren we in staat 
om de oefeningen in het bos en op de hei met wat dreunen en knallen te begeleiden, 

net echt. (De inzet aan het front in oktober en november ging niet door. Achteraf 

gezien wel verstandig, omdat de graad van geoefendheid nog niet goed genoeg was 
en elke ervaring in groter verband en in de tank-bestrijding mankeerde.)  

 

Op het vliegveld konden wij een potje breken, dankzij de hulp die wij boden. Dat 
leverde op, dat we zoveel munitie, springstoffen en alle daarbij behorende artikelen 

(zoals elektrische ontstekers, handdynamo's, slagsnoeren, vertragingssnoeren, enz., 

enz.) konden gebruiken als we voor realistische oefeningen nodig hadden, maar ook 

kregen wij bijvoorbeeld een generator om stroom te maken. Dat was handig, want al 
voordat de Duitsers de elektrische centrale van Geertruidenberg kwijt raakten, hadden 

ze bedacht, dat deze nog altijd Eindhoven (dus de geallieerden) van stroom voorzag. 

De Nederlandse technici van de centrale hadden daar natuurlijk over gezwegen, 
temeer daar langs deze hoogspanningsleiding telefoonverkeer mogelijk was, waarvan 

druk gebruik gemaakt werd voor communicatie tussen bezet en bevrijd gebied, onder 

andere door het Nederlandse Bureau Inlichtingen. 
 

De Duitsers lieten echter de stroom uitschakelen en Eindhoven zat in het donker en 

zonder radio. Alleen op enkele generatoren van de Engelsen, die door hen werden 

gebruikt om hun licht te leveren, konden accu's worden opgeladen. Een noodcentrale 
van Philips, eigenlijk bedoeld om de fabriek op gang te houden of althans de ovens 

warm te houden, had wel wat over nu de fabrieken toch vrijwel stillagen. Philips 

leverde lampen van 6,5 Watt en voor ieder huis was er 25 Watt-uren per dag. Dat 
betekende 0,025 Kilowattuur per dag. Wie meer gebruikte werd onmiddellijk 

afgesneden. Het 6,5 Watts-lampje kon dus dagelijks vier uur branden, maar iedereen 

spaarde zijn stroom voor Radio Oranje over de BBC om 20.15 uur. Helaas gebruikte 
een radio gauw 75 Watt of meer. Als je naar de hoofdlijnen van het BBC-nieuws om 

20.00 luisterde (ongeveer 5 minuten) en van 20.15 tot 20.30 uur naar Radio Oranje, 
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dan was het rantsoen op en kon je lampje die dag niet meer branden. Maar erger was, 

dat om 20.15 uur plotseling iedereen zijn radio inschakelde, waardoor de noodcentrale 
niet aan de vraag kon voldoen. De spanning zakte weg alsof er een complete 

kortsluiting was en de noodcentrale schakelde alles uit wat teveel was, en dat was 

praktisch alles behalve bijvoorbeeld ziekenhuizen, waar elektriciteit echt noodzakelijk 
was. Dus weer geen Radio Oranje, behalve op onze generator als het nodig was. 

 

Op het vliegveld mochten we een loopgraaf aan het Beatrixkanaal gebruiken als 

oefenterrein voor het gooien met handgranaten. Als de granaat ontstoken is, heb je 
een aantal seconden vóór die ontploft. Je moet leren schatten hoeveel seconden 

moeten verlopen tussen gooien en ontploffen om in die tijd zelf in dekking te gaan, 

terwijl de granaat naar de plek vliegt waar je wilt dat hij direct ontploft. Als je 
schatting bijv. 5 seconden is, dan neem je een vertraging van 7 ½ seconden, trekt de 

ontsteker met een ruk in brand, telt "een-twee", terwijl je goed gaat staan en gooit 

hem bij "drie" weg. Dan ga je in dekking en intussen tel je "vier - vijf - zes - zeven", 
dan gaat hij af en bij "acht" kun je uit de dekking klimmen. Dat eist discipline, 

koelbloedigheid en dus oefening. Ben je te snel, dan loop je het risico, dat de vijand 

de handgranaat teruggooit. Onze granaten werden in het kanaal gegooid en 

ontploften onder water, waarin vier jaar niet gevist was. Na elke ontploffing ontstond 
er een grote witte vlek van vissen, die bewusteloos boven kwamen drijven. Na elke 

oefening haalden we die er met een kano uit en deelden de vis in het dorp uit. Dat 

was zeer welkom, want met de Duitsers was ook de distributie verdwenen en het 
duurde maanden voor het Militair Gezag een begin van voedselvoorziening op poten 

had gezet. Gelukkig hadden de meeste Zeelstenaren een tuintje met eetbare 

producten. De brandstof bestond natuurlijk uit brandhout, waarvan velen nog 

voorraad hadden.  
 

De enige keer, dat we iets in groter verband deden, was onze deelname aan een 

"overwinningsmars" door Eindhoven, met een man of twintig uit Zeelst. Met een paar 
Engelse en plaatselijke muziekkorpsen marcheerden meer dan duizend blauwe 

overalls uit de wijde omgeving met hun bewapening door de stad. Ik commandeerde 

de P.A.N uit Veldhoven, Zeelst, Oerle en Meerveldhoven, dorpen die allemaal bij de 
gemeente Veldhoven hoorden, maar niet eerder iets samen hadden gedaan. (Van 

Veldhoven merkten wij niets, behalve dat er wekelijks een P.A.N administrateur, De 

Vries genaamd, kwam om de sterkte op te nemen en hij regelde de 

kostwinnersvergoeding voor wie daarvoor in aanmerking kwam.) Omdat ik zoiets 
nooit eerder had gedaan, had ik vooraf alle commando's goed ingestudeerd met de 

ondercommandanten. Tijdens de mars hadden we helaas de pech net tussen twee 

muziekkorpsen in te lopen, die niet in dezelfde maat speelden. Als ik niet strak de 
wind eronder hield begon de troep vanzelf uit de maat te hobbelen. Met veel 

geschreeuw "rechts - links - rechts - rechts - rechts - enz." kon ik ze in het gareel 

houden; het detachement uit de gemeente Veldhoven zag er krijgshaftig uit. Alleen 
het schoeisel waarop ze liepen was erbarmelijk, maar ook daar vonden we wat op, 

althans voor het peloton Zeelst. Toen bekend werd dat Waalwijk bevrijd was, reden we 

daarheen met onze auto en vonden in een net bevrijde schoenfabriek een grote partij 

"kistjes". Prima sterke hoge schoenen, gemaakt voor SS-soldaten, die ze niet meer 
kwamen halen. Met behulp van "vorderingsbewijzen", die ik maanden daarvoor op de 

schrijfmachine van André Schats had overgetypt uit het "Handboek Officier" van 1939 

en die er heel officieel uitzagen, namen we de hele partij in beslag. De nerveuze 
directie was allang blij op deze manier van hun collaboratie met de vijand af te 

komen. Als dank kreeg ik de prachtige laarzen, die voor de SS-officier bedoeld waren 

geweest. Zowel op de heen- als op de terugweg werden we beschoten door net 
bevrijde, wild geworden P.A.N-mannen en, wat erger was, door Duitse artillerie van de 

overkant van de Maas. Bij het verlaten van Den Bosch hadden we wel een groot bord 
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gezien, waarop stond: "U neemt deze weg op eigen risico", maar wij dachten dat dat 

nog sloeg op de situatie van voorheen. Net  toen we over een hoog bruggetje reden, 
ontplofte een Duitse granaat in de modder onder ons. Maar noch de P.A.N, noch de 

Duitsers deerden ons echt.  

 
Jim en Joe vertrokken van Welschap naar Engeland en Canada en konden geschrapt 

worden van de lijst "missing in action". Tranen vloeiden rijkelijk aan beide kanten bij 

hun vertrek. De Engelsen namen hun kanonnen mee om in Engeland weer in 

vliegtuigen in te bouwen.  
 

Evacuees in Zeelst  

Zo kwamen er ook enkele overvolle auto's naar Zeelst, lieten de mensen op "De 
Heuvel" uitstappen, om daarna snel door te rijden. Daar stonden ze, in de koude 

herfstwind, met slechte schoenen en dunne jasjes. En wij hadden niets voor ze! Het 

enige wat we konden doen, was de evacuees over het dorp verdelen. De P.A.N 
mannen kregen opdracht ze onder te brengen, eerst door vriendelijk te vragen, maar 

zo nodig ook minder vriendelijk, zodat ze tenminste bij een kachel konden zitten. Eten 

en kleding gaven enorm veel problemen. De gemeente kon het slecht aan en 

organisaties op sociaal gebied, waar het noorden van het land zo rijk aan is, 
ontbraken vrijwel geheel. Normaal deed de kerk hier veel sociaal werk, maar die had 

nu ook niets en wist geen raad. Het Militair Gezag had weinig bij te dragen; het was 

een totaal ongeoefend stel dilettanten. Op zekere dag kwam een massa woedende 
mensen naar ons hoofdkwartier; ik wist met moeite een einde aan het geschreeuw te 

maken en liet een oudere, wat rustiger aandoende man het woord voeren: "En nu is 

iedereen stil en doet u het woord!" Hij vertelde dat Engelse militairen in de 

kloostertuin een groot vuur stookten, om daar massa's uniformen, jassen, schoenen, 
sokken, ondergoed, dekens, enzovoort te verbranden. Dat deden ze wel vaker, maar 

nu er zoveel evacuees waren die kou leden, namen zij dat niet meer. Ik ging er heen, 

zag dat het waar was en vroeg de commandant van het veldhospitaal te spreken. Die 
was heel kort: "Het is voorschrift alle kleding en bezittingen van militairen, die in het 

hospitaal overleden zijn, te verbranden". Ik vroeg hem waarom dat voorschrift was. 

Hij antwoordde: "Soms heeft de overledene een besmettelijke ziekte, soms zit er 
bloed aan. Ik denk dat het voorschrift nog uit de Krimoorlog (1853) dateert, maar ik 

kan er niet van afwijken." Ik praatte als brugman, maar hij gaf geen duimbreed toe, 

waardoor ik mij genoodzaakt voelde de town-major, die zich overigens nooit met ons 

bemoeide, hierover te raadplegen. Hij krabde zich achter de oren en zei: "Die medici 
krijgen altijd zulke verdomd hoge rangen, maar ik zal zien of ik mijn gezag als town-

major kan gebruiken!" En hij kreeg voor elkaar dat we de nog bruikbare kleding en 

wat andere spullen ter beschikking kregen, gewassen en wel. En zo waren er wel 
duizend dingen, waar we het druk mee hadden.  

 

Zo moest er 's avonds, tegen de tijd dat het eten gaar was, bij de keuken van de 
Engelsen een wachtpost staan om de velen, die daar ook wat wilden halen, op afstand 

te houden; speciaal lieve meisjes werden er met pannen naar toe gestuurd. De MP 

had daar ook één man; die mocht alleen tegen de koks optreden, die niets liever 

deden dan de lieve meisjes "een plezier" te doen, want "voor wat hoort wat". Op een 
keer merkten we, dat de koks alleen eten gaven aan meisjes die beloofden 's avonds 

terug te komen voor een "wandeling" in een duister bosje. Maar gelukkig vond de 

officier-keukencommandant dat niet netjes en samen maakten we er een eind aan.  
 

Wat overbleef kregen wij voor diverse goede doeleinden, zoals gezinnen met 

evacuees. Weer een dagelijkse baan erbij! Inmiddels werd ons duidelijk, dat onze taak 
veranderde: we waren begonnen als "partizanen", die aan de strijd deel wilden 

nemen. Door het besluit, dat we niet naar het front gingen, verviel die taak. We 
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werden steeds meer een politie-troep. Ik vroeg me dus af of er eigenlijk nog politie 

was. De rijkspolitieman Boekhout zei desgevraagd: "Ja en nee; in de meeste plaatsen 
zitten nog enkele agenten van de rijkspolitie, zoals Mikkers en ik in de gemeente 

Veldhoven, maar de leiding in Eindhoven is totaal ontwricht; het waren bijna allemaal 

NSB-ers en ander tuig en die hebben de benen genomen. Praktisch gesproken is er 
dus eigenlijk geen politie meer, totdat het Militair Gezag een nieuwe 

districtscommandant met staf benoemt. En daarbij kunnen we met twee man 

natuurlijk nooit doen wat jullie in Zeelst met 30 man en in de gemeente Veldhoven 

met meer dan 100 man doen. De hulp, die jullie geven aan de Engelsen en aan de 
evacuees e.d., zal dan ook nooit tot onze taak behoren. Dus laten we het maar laten 

zoals het is, tot jullie in het Nederlandse leger-in-oprichting worden opgenomen; dan 

zien we wel weer verder."  
 

Zeelst als doorvoerplaats  

De bocht tussen "De Heuvel" en de Kruisstraat was eigenlijk ongeschikt voor tanks. 
Een tank reed door, tot hij dwars voor de Kruisstraat stond, op aanwijzing van de MP; 

dan zette de bestuurder zijn linker rups vast en dreef de rechter aan, zodat de 

rechterkant begon te rijden, daarbij de vaststaande linker rups omwrikkend tot de 

neus de Kruisstraat in wees; dan liet hij de beide langzaam vooruit gaan en reed de 
straat in. Eén tank was tot daaraan toe - maar na enkele tanks werd de bestrating 

naar de kant gewerkt en ontstond in het midden een steeds dieper wordende 

"zandbak". Twee steile wallen van zand en straatstenen begrensden de zandbak, 
waarin twee diepe rupsbrede geulen met daartussen een dijk, die door de "buik" van 

de tank de Kruisstraat ingeschoven werd. Als de geulen te diep werden en de dijk 

ertussen te hoog, liep de tank vast en draaiden de rupsbanden doelloos rond. Er 

moest dus wat gebeuren. Een peloton "pioneers" trad aan. Om die aan het zware werk 
te houden, was een hele compagnie nodig. In ploegen gooiden zij steeds zand in de 

geulen tussen de tanks. Als het tankvervoer voor die dag afgelopen was, werd de weg 

helemaal vlak gemaakt en weer bestraat. Om dat sneller te kunnen doen, werden de 
stenen op de platte kant gelegd. Als nu 's nachts de ambulances voorzichtig om deze 

hoek reden, dan bleef dat aardig liggen, maar na de eerste tank, de volgende dag, 

begon de ellende opnieuw. Ik praatte met de town-major over der mogelijkheid om 
Nederlanders hier mee te laten werken, omdat wij bijna uitsluitend werklozen hadden, 

nu Philips nauwelijks werkte en de sigarenfabrieken en bijna alle andere bedrijven en 

bedrijfjes stillagen. Dat leverde niets op, want hij kon wèl pioneers krijgen, maar géén 

werk tegen geld laten doen. Bovendien waren de pioneers eenvoudige hulpkrachten, 
meestal los werkman, grondwerkers, sjouwers, e.d.. Veelal niet geschikt voor de 

infanterie, maar moesten toch in dienst .......... "eerlijk is eerlijk". Ik probeerde hem 

te vertellen, dat er in de Engelse oorlogssituatie vast behoefte was aan deze mensen, 
maar daar had hij niets mee te maken. Zo bleef de Kruisstraat aan de pioneers en was 

de Engelse bevolking van Zeelst opnieuw uitgebreid met enige honderden; het werd 

rijkelijk vol.  
 

De Luftwaffe liet zich vrijwel niet zien, zodat iedereen dacht, dat die niet meer 

bestond. Op 1 januari ervoeren we hoe je met zulke gedachten op moet passen. (Zie 

voetnoot nr. 4, waar die dag is beschreven). Dat was voorlopig het einde van de 
militaire activiteiten en ook bijna het einde van de wapenfeiten van de P.A.N. Een 

natte en vooral koude winter viel in, waarin veel werd geleden in het noorden van ons 

land, maar ook in het zuiden.  
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NOTEN  
1. Dezelfde truc, die ik die avond van captain Cow leerde heb ik later, toen ikzelf een tijdlang 
Security officer was bij de staf van Prins Bernhard, in Brussel en later in Apeldoorn meermalen 
toegepast. Daarmee viste ik toen o.a. een SS-er uit de postkamer van de Prins, die zich in 
Brabant als oorlogsvrijwilliger had aangemeld. Hij beweerde eerst bij Heeze ondergedoken 
gezeten te hebben, maar later bleek, toen hij als leugenaar ontmaskerd was, dat hij daar bij 

de SS gezeten had op bevel van zijn NSB-vader, zeer tegen zijn zin en op een kritiek moment 
was hij gedeserteerd in een overall van een behulpzame boer.  
 
2. "Jerry" was het Engelse scheldwoord voor Duitsers - zoiets als "mof". Denk maar aan het 
woord "Jerrycan ", wat de Engelsen geven aan de Duitse zeer handige benzineblikken, die ze 
bij duizenden in de woestijn in Noord-Afrika buit maakten; deze bevatten 5 liter. Die zullen wel 
een officiële Engelse naam hebben gekregen, maar iedereen bleef ze Jerrycan noemen. 
 
3. Een Wing-Commander had een Wing van ca. 20 vliegtuigen onder zijn bevel.  
 
4. Na een soortgelijk feest op oudejaarsavond voerde de Luftwaffe op 1 januari 1945 een 
zware aanval op Welschap uit. De Duitsers vlogen laag schietend over de typhoons en andere, 
zwaardere bombardeurs die in rijen stonden opgesteld; elke kogel of granaat was raak. Na 
oudejaarsavond met veel alcohol waren de mannen van de luchtafweer te ziek om veel te doen 

en lieten zich nauwelijks horen. De P.A.N schoot een van de toestellen neer met een Duitse 
mitrailleur. Enkele Engelse piloten wisten met een jager uit de rij op de startbaan en in de lucht 
te komen en schoten wat neer, voor ze zelf vielen. Het was een verschrikkelijke ravage. 
Benzine stroomde uit de startklare toestellen en vatte vlam. De bommen in de toestellen 
begonnen te ontploffen, toen ik op mijn motor langs de rij brandende wrakken reed. Ik reed zo 
hard als ik kon en zoveel mogelijk aan de rand van de startbaan. Een toestel naast mij ging de 
lucht in, waardoor ik zes meter opzij en 1 ½  meter dieper in een droge sloot terecht kwam. Ik 
haalde het en begrijp achteraf niet hoe het mogelijk is, dat ik geen schrammetje had. Urenlang 

reden tientallen ambulances van het vliegveld naar Eindhovense ziekenhuizen op en neer. De 
BBC en onze kranten meldden er bijna niets van: "Een laatste vruchteloze stuiptrekking van de 
Luftwaffe" .......... Vruchteloos? Wij wisten wel beter en ons vertrouwen in de BBC was diep 
geschokt.  
 
5. Het verhaal dat op 24 december de P.A.N, alias de "Blauwe Jagers"' zouden zijn opgeheven, 
zoals dat in het prachtige boek "Einddoel Maas" van Didden en Swarts staat (blz. 114), is, in 
elk geval voor grote delen van Brabant, onjuist. De naam Blauwe Jagers werd ook gebruikt 
door de 1e compagnie van de "stoottroepen", die op 22 september werden opgericht en uit 
P.A.N-mannen bestond. De P.A.N bleef echter bestaan tot het voorjaar van 1945. Wel was de 
P.A.N verzwakt door het vertrek op 3 januari van der oorlogsvrijwilligers naar Fournes in 
Noord-Frankrijk. Daar kregen zij een heropleiding in het gebruik van Engelse wapens, om als 
1e bataljon jagers deel uit te gaan maken van de Nederlandse strijdkrachten. Uit Zeelst en 
Veldhoven ging meer dan de helft van de P.A.N-mannen met mij mee daarheen en in maart 

1945 naar het front in Zeeland (St. Philipsland). Van hen gingen enkelen later nog naar Indië. 

 

Meer over Johan Pekelharing : 

 
https://75jaarvrij.nl/file/download/57982150/NIMH%20-%20Binnenlandse%20Strijdkrachten.pdf 
 

 
Johan Pekelharing was student werktuigbouwkunde in Delft toen hij bij de mobilisatie 

van 1939 werd opgeroepen als aspirant reserveofficier van speciale diensten bij de 

artillerie. Tijdens de meidagen van 1940 was hij gestationeerd bij "Johan de Witt"  in 

Dordrecht, een kanonnen- en munitiefabriek van Philips. Na de capitulatie sloot Johan 
zich aan bij het verzet in Delft, waar hij onder andere het opsporingsregister van de 

Duitse bezetter kopieerde om de personen die op deze lijst stonden te kunnen 

waarschuwen. Eind 1941 kroop hij door het oog van de naald toen de Duitse 
Sicherheitsdienst een inval deed terwijl hij bezig was om stukken uit het opsporings-

register te vermenigvuldigen. Hij wist te ontsnappen en besloot zich voorlopig koest te 

https://75jaarvrij.nl/file/download/57982150/NIMH%20-%20Binnenlandse%20Strijdkrachten.pdf
https://75jaarvrij.nl/file/download/57982150/NIMH%20-%20Binnenlandse%20Strijdkrachten.pdf
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houden. In 1942 vertrok hij voor de zekerheid met zijn verloofde naar het Brabantse 

Zeelst en ging aan de slag bij Philips in Eindhoven. In maart 1944 werd hij tweede 
man van de Zeelster-tak van de verzetsgroep Partizanen Actie Nederland (P.A.N). 

Johan Pekelharing benadrukt in zijn memoires dat de P.A.N niet officieel werd 

opgeheven. Deze bleef volgens hem, hoewel sterk uitgedund, actief tot het einde van 
de oorlog. 

 

Pekelharing schrijft over Ziegler:  

 
Meneer Ziegler 

 

In dit verhaal over de bevrijding en de P.A.N niet zo belangrijk, maar wel zeer 
markant is het verhaal van Meneer Ziegler, een van de wildste en alles-durvende 

verzetsmannen uit Zeelst.  

Ik leerde hem in augustus kennen, toen ik met mijn vrouw van het begin tot het einde 
van de spertijd bij de Ten Dijcks thuis zat te praten met Jim en Joe, terwijl Jan ten 

Dijck in mijn bed lag; omdat er weer reserve-officieren opgehaald werden, was hij 's 

nachts liever niet thuis. Willy, die er ook bij was, wou net naar bed gaan toen, 

ongeveer om één uur een taxi uit Eindhoven voor de deur stopte en Ziegler aanbelde. 
Willy liet hem binnen en stopte meteen zijn tas onder de bank. Toen we kennis 

hadden gemaakt, bleek hij precies te weten wie ik was, en Jim en Joe kende hij ook. 

In de tas zat "Vrij Nederland", een illegale krant die hij altijd uit Amsterdam haalde 
voor Veldhoven en omstreken. Hij ging uit van de stelling: "Hoe gekker je doet, hoe 

minder last je hebt met Duitsers." "Vorige week, toen ik met mijn zware tas uit de 

trein stapte in Eindhoven, zag ik bij de uitgang van het perron een sterk bemande SS-

controle. Iedereen werd grondig gecontroleerd. Op het perron liep een SS-officier; ik 
strompelde naar hem toe, riep zijn hulp in en jawel, hij ondersteunde me, droeg mijn 

tas en niet alleen door de controle, hij bracht me ook naar de bus en hielp "de oude 

man" de bus in". "Vandaag was de laatste trein veel te laat. Samen met een hoge 
Duitse "ome" heb ik toen een taxi genomen en hem bij een hotel afgezet. Omdat ik 

die chauffeur niet helemaal vertrouwde, heb ik me hier af laten zetten, omdat er nog 

licht brandde. (Je mag je verduistering wel eens nakijken.) Als de taxi weg was, kon ik 
naar mijn huis wandelen." Hij woonde om de hoek aan het begin van de Kruisstraat, 

waar die na de ingang breder werd. Het was een groot huis met een voortuin en stond 

aan de linkerkant van de weg. Ziegler "werkte" bij Philips. André Schats kende hem 

ook goed. Hij had met een zoon van Ziegler de "pilotenlijn" van Eindhoven tot over de 
Belgische grens "gerund", in opdracht van Ziegler als ik het goed heb. Die had ergens 

vlak voor de grens een huisje staan, waar een gunstig moment kon worden afgewacht 

om de grens over te steken. De zoon van Ziegler werd echter opgepakt en moest voor 
het Kriegsgericht in Utrecht komen. Ziegler nam een advocaat, maar die had niet veel 

hoop de doodstraf te kunnen voorkomen. Toen de zitting al even aan de gang was, 

stommelde met veel lawaai een rare, opvallende man de publieke tribune op. Hij had 
een duidelijk groen geverfde snor, bij een rossige kuif. De president keek heel boos 

over deze verstoring, maar zei niets; de zitting was openbaar! Na een korte schorsing 

deed de president uitspraak: in verband met zijn leeftijd kreeg Ziegler junior 

levenslang. Hij hield daarna nog een zedenpreek over Engelse terroristen en zo, en 
voegde eraan toe, dat Ziegler junior eigenlijk maar een uitvoerder was geweest en dat 

de organisator de doodstraf verdiende (hij had geen flauw idee, dat dat de man met 

de groene snor was). De groene snor stommelde alweer naar buiten en André, die ook 
in de zaal zat, volgde hem zodra hij kon. Ziegler, want die was het, kon hij echter niet 

meer vinden. Terug in Veldhoven zocht hij Ziegler op en vroeg wat hij in de zaal had 

willen doen. "De twee parketwachters en de drie hoofdmannen van het gerecht 
doodschieten en met mijn zoon naar de klaarstaande taxi rennen! "Levenslang" is 

toch maar tot het eind van de oorlog, dus daar doe ik het niet voor" En André was 
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ervan overtuigd, dat hij het zo gedaan zou hebben, en met succes, want Zieglers 

plannetjes waren altijd goed doordacht, en hij was meester in improvisaties, zodra er 
problemen rezen. De bevrijding was voor Ziegler een diepe teleurstelling. Het 

romantische, avontuurlijke leven was afgelopen. Voor de P.A.N was hij ongeschikt; hij 

was een individualist, al zou hij in een moeilijk gevecht de gevaren onbelangrijk 
vinden en dingen kunnen doen waarvoor je de Militaire Willemsorde kreeg. Een paar 

weken later was hij ineens uit Zeelst vertrokken. Pas veel later hoorde ik wat hij had 

gedaan. Terwijl iedereen uit het noorden zielsgraag in het zuiden wilde verblijven, 

wilde hij naar het noorden om weer illegaal te kunnen zijn. Hij kende de omgeving 
van Elst, waar soms de Duitsers zaten en soms Engelsen een dag verbleven. ’s Nachts 

hielden beide partijen afstand. Hij beweerde in Elst te wonen en waardevolle zaken te 

gaan halen; hij verstopte zich in Elst dicht bij de straat. Iemand hielp hem helemaal 
ingezwachteld te worden, als een zwaar gewonde man. Wat schapenbloed maakt alles 

heel realistisch. En toen maar wachten, levend van zijn mondvoorraad. Na dagen 

hoorde hij Duitsers in de straat en schreeuwde om hulp, waardoor hij werd gevonden. 
Nu en dan kwam er een ambulance die hem spoorslags naar Amsterdam bracht. In 

het Wilhelmina gasthuis werd hij op de operatietafel heel voorzichtig uitgepakt. 

Ziegler zei: "Kom meisjes, pak een schaar en knip alles maar los. Mij mankeert niets." 

"We denken er niet over, deze prachtige zwachtels zijn een geschenk uit de hemel!" 
Ze gingen door tot hij zijn hele verpakking kwijt was. Hij stond op, maakte een 

buiging en liep het ziekenhuis uit, opnieuw de illegaliteit in. 

 
Ziegler is Gerardus Hubertus Theodor Isabelle (Gerard) Ziegler, geboren op 2 juli 1899 

in Harderwijk. Zijn vader, Mathias Robert Ziegler, is fotograaf. Dat verklaart misschien 

waarom Gerard films maakt van de bevrijding en de bevrijdingsoptochten. Verder 

haalt hij het polygoon journaal met een spoorwegnet voor modeltreinen, dat hij in zijn 
tuin heeft gebouwd. 

Als hij 23 jaar oud is trouwt Gerard Ziegler op 2-5-1921 in Sittard met Jeanne 

Francoise Angèle Volkhenner uit Meerssen, die dan 28 jaar is. Gerard is dan 
elektrotechnicus. Het ziet ernaar uit dat het paar zich in 1921 in Eindhoven vestigt.  

Gerard werkt bij Philips: 

 

 
Telefoonboek Philips 

 
 

Van Jan Bressers: 

 
Zoon Marcel Ziegler (1931) schrijft over 10 mei 1940: 

 

"Want met het begin van de oorlog veranderde ook snel het klimaat bij ons thuis. Ook 
toen, op die tiende mei, hoorde ik mijn vader voor het eerst vloeken. Iets wat mijn 

ouders nooit deden, ook daarna niet meer. Terwijl iedereen gefascineerd naar de lucht 

boven Best en Acht staat te staren, mompelde mijn vader met asgrauw vertrokken 

gezicht: Godverdomme...daar heb je die schoften. 
Ik heb toen verschrikkelijk gehuild, niet zozeer om de grove krachtterm, als wel het 

afschuwelijke gezicht van mijn vader, maar vooral om zijn stem intonatie. Zijn totale 

uitdrukking van dat moment heeft op mij toen een enorme indruk gemaakt." 
Marcel zegt over zijn vader dat het eigenlijk een artiest was, en daarbij "voor d'n 

duvel niet bang". 
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Briefje aan de Staf van de P.A.N. van W19, Eb: Egbert Wever, Plataanplein 7, Strijp, 

Eindhoven. Egbert is lid van enkele knokploegen. 
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Bronnen 

 

 
 
https://www.eindhovenfotos.nl/4/pan_start.html 
 

 

 
 
https://www.eindhovenfotos.nl/4/Verslag_district_De_Kempen.pdf 
 
 

 
 
https://www.brabantremembers.com/wp-content/uploads/2018/12/Brabant-Remembers-
bundel_v12-FINAL-1.pdf 
 
 

 
 
http://www.marechausseesporen.nl/ 
 

 
 
Brabants Erfgoed 
 

 
 
https://brabantsegesneuvelden.nl/ 
 
 

https://www.eindhovenfotos.nl/4/pan_start.html
https://www.eindhovenfotos.nl/4/Verslag_district_De_Kempen.pdf
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http://www.marechausseesporen.nl/
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https://brabantsegesneuvelden.nl/
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https://beeldbankwo2.nl/nl/ 
 
 

 
 
http://www.suikerzak.eu/ 
 
 

 
 
http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2055%20def.pdf 
 
 
 

 
https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/30126/mmubn000001_183451430.pdf?sequence=3 

 

 

 
 
http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen.html 
 

 
 

 
 
https://www.oudestafkaarten.nl/images/Grote%20Oorlogskaarten/26-NW-Eindhoven-1943.jpg 
 

https://beeldbankwo2.nl/nl/
http://www.suikerzak.eu/
http://www.shclimburg.nl/sites/shclimburg.nl/files/maaslandse-monografieen/MM%2055%20def.pdf
https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/30126/mmubn000001_183451430.pdf?sequence=3
http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/artikelen.html
https://www.oudestafkaarten.nl/images/Grote%20Oorlogskaarten/26-NW-Eindhoven-1943.jpg
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https://issuu.com/zeelstschrijftgeschiedenis/docs/een_donderslag_bij_heldere_hemel 
 
 
 

 
 
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-commissaris-van-de-koningin-over-hoogeloon-
hapert-en-casteren 
 

 

 
 
https://wwii-netherlands-escape-lines.com/airmen-helped/karst-smit-reports-by-and-about-
him/interview-with-karst-smit-by-baarle-nassau-radio-1994/ 

 
 

 
 
https://www.bhic.nl/ontdekken/ons-brabant/luchtoorlog-1940-1945#Luchtoorlog%201940-
1945 
 

 

 
 
https://www.bhic.nl/ontdekken/ons-brabant/neergestorte-vliegtuigen-1940-1945 
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https://www.bhic.nl/ontdekken/ons-brabant/luchtoorlog-1940-1945#Luchtoorlog%201940-1945
https://www.bhic.nl/ontdekken/ons-brabant/luchtoorlog-1940-1945#Luchtoorlog%201940-1945
https://www.bhic.nl/ontdekken/ons-brabant/neergestorte-vliegtuigen-1940-1945
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http://www.soerensezand.nl/verliesregister-1944.pdf 

 
 

 
https://pure.uva.nl/ws/files/1905198/129470_thesis.pdf 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soerensezand.nl/verliesregister-1944.pdf
https://pure.uva.nl/ws/files/1905198/129470_thesis.pdf
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Geraadpleegde boeken 

 

 
 
Het boek "Bergeijk in oorlogstijd. 1939-1945", is van Johan Biemans, ISBN 9789071567117, 

440 bladzijden.     
 

 
 
Oorlogsherinneringen Bladel Netersel, negentien 40, negentien 45 
Uitgave van de Heemkundige Kring Pladella Villa Bladel en Netersel, onder redaktie  
van werkgroep W.O. II, Bladel 1994. 

 
 

http://www.frontlinie.nl/Kempenaer.pdf
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/boek/bergeijk-in-oorlogstijd-1939-1945/
http://www.hskdeachtzaligheden.nl/boek/oorlogsherinneringen-bladel-netersel-negentien40-negentien45/
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Werkgroep 35 jaar bevrijding, Jos van der Heyden, Uitgever: Heemkundevereniging De Hooge 
Dorpen 2e uitgave, mei 1985, 60 pagina’s 

 

     
 
Auteurs: Tienus Deenen, Frank Stalpers en Aloys Kamp. Drukker: De Kempen Druk b.v., 
Hapert, 224 bladzijden, 1994. 

 

 

http://www.heemkundevereniging.nl/
http://www.heemkundevereniging.nl/
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Veldhoven-Dorp in Oorlogstijd, 167 pagina’s, ISBN 978-94-6228-502-6, uitgave juni 2020. 
www.veldhovendorp-hb.nl , email veldhovendorp@gmail.com .  

 
 

 
Ad van Gool, Uitgever: Kempen Uitgevers, Aantal pagina’s: 103, ISBN 90 74271 68 5. 

 

 

http://www.veldhovendorp-hb.nl/veldhoven_dorp_in_oorlogstijd.html
http://www.veldhovendorp-hb.nl/
mailto:veldhovendorp@gmail.com
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Andere boeken 

 

 
 
S. Dickens, M. van Gisbergen en J. Meulenbroeks: Hooge Mierde tussen oorlog en 

vrede (Hooge Mierde, 1994). 

 

 
 

Donkere wolken boven Kempenland (1993), Fons Roymans, Paperback, 118 

bladzijden. 
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De onvoorstelbare jaren 1939-1947: uitgegeven ter gelegenheid van de 50-jarige 
bevrijding van de gemeente Eersel. Ursula Levy. 64 Bladzijden. 1994. 

 
Inleiding 
 
. Ontsnapping uit Duitsland – 1939 
. Eersel – april 1939 tot april 1943 
. De concentratiekampen 

. Het tweede spoorwegtranspoort uit Bergen Belsen 

. Tröbitz – 23 april 1945 tot juni 1945 

. Terugkeer naar Eersel – 30 juni 1945 tot 14 april 1947 

. Epiloog 

. Bibliografie 

 

 
 

59 pagina's, Heemkundegroep de Mierden, Hooge- en Lage Mierde, 1995 
 
1994: Tentoonstelling i.s.m. heemkundegroep "De Mierden", genaamd: "Hooge-Mierde tussen 
oorlog en vrede". Tevens werd hierover een boekwerkje uitgegeven. 
1995: Tentoonstelling i.s.m. heemkundegroep "De Mierden", genaamd: "Lage-Mierde en Hulsel 

tussen oorlog en vrede". Ook hier werd een boek uitgegeven. 
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J.F.C.M. Bijnen Veldhoven 50 jaar vrij, 18 september 1944-1994 
20 pagina's, Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, Veldhoven, 1994. 

 

 

 
 

Gewone mensen – ongewone tijden: Het leven van alleman in oorlogstijd in Vessem, 

Wintelre en Knegsel. Redactie: A.P.G. Lieberom en M.J.J. Theunissen. 
121 bladzijden, eerste druk 1994, 2e druk 2005 

 
Inhoud: 
 
Zo herinner ik me de Duitse inval (1) 
Hendrik Klaassen wil terug naar Knegsel 
Het laatste gevecht van soldaat Jack Smulders 
Niet alleen mijn fiets…  
Zo herinner ik mij de Duitse inval (2)  
Paarden in ‘Duitse dienst’  
Tekens van toen 
Knegelse meisjes op het vinkentouw 
De ‘geleende’ fiets 
Het leven van een onderduiker 
Oorlogliedjes 
Steun aan de goede zaak 
De avond(t)uren van de luchtbescherming 
Klein Antwerpen 
De zelfverzorger in oorlogstijd 
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Scharreleieren in Wintelre te koop 
Razzia in Knegsel 
Zo herinner ik me de Duitse inval (3) 
Verschrikkelijke dagen 
Camilla Visschers beschrijft de bevrijding 
De goede weg nemen  

Ondergedoken wijn in Wintelre 
Dat wij hen mogen gedenken 
Soldatenkerkhof 
Verwaaid volk 
Vessem: Tussen bevrijding en vrede 
In memoriam burgemeester Jan Smulders 
Oorlogje spelen 
Een melkbus met verrassende inhoud 
Bevrijdingsfeesten 
De kerkklokken van Vessem 
Een vreemde vogel in Knegsel 
Kaderstukjes. 
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