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Hilvarenbeek 1940-1945
Kees van Kemenade

Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker
tijdens de oorlogsjaren

Oorlogsmonument van de gemeente Hilvarenbeek.
Het gedenkteken bevindt zich op het Vrijthof aan de voet van
de eeuwenoude toren.

Voorwoord
Bijna veertig jaar na de oorlog verschijnt een boek over
Hilvarenbeek tijdens de oorlog en het verzet tegen de
bezetter.
Voor velen is de herinnering aan de oorlog de herinnering aan een trieste episode uit hun leven, aan een langdurige confrontatie met geweldadig en onvoorstelbaar,
niet zelden ook persoonlijk leed.
Je kunt je daarom afvragen, of het zin heeft om zoveel
jaren nadien, nu een nieuwe generatie volwassen is geworden, die herinnering weer wakker te schudden. Toch
geldt evenals voor hen, die de oorlog van minder nabij
meemaakten, voor hen, die daar direkt bij betrokken
waren, dat elke dag van betrekkelijke vrede de oorlog
verder wegschuift, de angels uit de herinnering haalt en
de gloed aan de haat en aan de idealen van toen ontneemt.
Misschien bestaat tegenwoordig zelfs de neiging, meer
dan vroeger om datgene wat al zoveel jaren geleden is
geschied, te zien als een gebeuren, waarvan wij zo langzamerhand zijn losgekomen. Wij willen niet teveel meer
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omzien in wrok of verdriet. Wat voorbij is, is voorbij en
het aangezicht van onze samenleving is sinds de bevrijding méér en sneller veranderd dan in eeuwen daarvóór.
Dat neemt niet weg dat het goed is dat wij ons blijven
bezinnen op het offer dat mensen in het verzet en vooral
zij, die het niet overleefden, hebben gebracht voor een
toekomst, die het ook na veertig jaar nog altijd waard is
dat zij daar hoopvol naar toeleefden. Velen van hen
hebben immers hun toekomst geofferd voor de onze.
Wij hoeven hen om dat offer weliswaar niet te prijzen.
Het gaat niet om hun heldendom. De grens tussen moed
en angst loopt ook niet langs een rechte lijn en het verschil tussen overwinnaar en slachtoffer is dikwijls twijfelachtig. Wij zijn daarnaast geen volk van helden en wij
zoeken noch het heldendom, noch het martelaarschap.
Dat deden ook onze verzetsmensen niet.
Velen van hen hebben zich integendeel juist verzet tegen
de holle, lege heldencultus van de bezetter. Zonder daarom te vragen hebben ze wellicht daarom juist de naam
held verdiend. Het ging hen om zaken, waar het ook ons
nu nog om gaat, om de vreugde van het eigen leven zelf te
mogen leiden, de eigen idealen na te streven, de eigen
beslissingen te nemen, als individu en als gemeenschap.
Een boek als dit ontleent daaraan zijn betekenis en zijn
verdiensten. De heer Van Kemenade verdient veel
waardering voor het werk dat hij met gedrevenheid en
groot doorzettingsvermogen belangeloos heeft verricht
om dit boek te laten verschijnen.
Ik hoop, dat het zijn weg zal vinden naar elk huis in
Hilvarenbeek en naar veel belangstellenden daarbuiten.
Het is dan niet alleen een blijk van waardering aan onze
verzetsmensen en bevrijders voor de bijdrage, die zij
onze bevrijding hebben gegeven, maar tevens een stimulans tot herbezinning op die door de oorlog gevleugelde woorden: 'Velen zouden vrij zijn als zij tot het
bewustzijn van hun vrijheid zouden kunnen komen'.
De burgemeester van Hilvarenbeek,
mr. E.M. d'Hondt
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De gemeente Hilvarenbeek wordt gevormd door de kerkdorpen Hilvarenbeek, Esbeek, Biest-Houtakker en enkele
^gehuchten.
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Verantwoording
In september en oktober 1980 organiseerde de gemeente
Hilvarenbeek in samenwerking met de Heemkundige
Kring 'loannes Goropius Becanus' een tentoonstelling
onder de titel: 'Hilvarenbeek in de oorlogsjaren 19401945'. Bij de expositie hoorde een kleine brochure, die
toen door mij is geschreven. Het verzamelen van materiaal voor de tentoonstelling leverde veel contacten op.
Het versterkte bij mij de mening dat het verhaal van de
oorlog geschreven moest worden. Er kwam mij veel ter
ore van wat zich tijdens de oorlog in deze gemeente heeft
afgespeeld. Het ware spijtig als het in de vergetelheid zou
wegzinken. De kleine brochure, die toen door de gemeente is vervaardigd, werd het uitgangspunt voor dit
boek. Veel is er te vertellen, maar veel zal onverteld
blijven. Op 1 januari 1943, midden in de oorlog, was het
inwonertal van de gemeente Hilvarenbeek 4776. De
verhalen van deze mensen zouden boeken kunnen vullen. Maar de Bekenaren zijn niet de enige figuren in dit
boek. Er zijn hier militairen geweest: uit andere delen
van Nederland, uit Frankrijk, Duitsland, Engeland en
Canada. Ook hun verhalen mogen niet vergeten worden.
Dan zijn er nog de vele vluchtelingen en onderduikers,
die voor langere of kortere tijd in Hilvarenbeek een
veilige wijkplaats vonden. De marechaussees, de smokkelaars uit België, de propagandisten van het nationaalsocialisme. Alles wat deze mensen 'goed' of 'fout' hebben
meegemaakt, is het onderwerp van dit boek.
De som van deze verhalen staat hier afgedrukt. Wellicht
zullen er lezers zijn die vinden dat ik bepaalde zaken te
weinig heb belicht en andere te veel heb benadrukt. Met
hen wil ik graag daarover van gedachten wisselen. Een
zekere subjectiviteit kan ook mij niet ontzegd worden.
Want welke historicus bezit de volstrekte objectiviteit?
De oorlog heeft mij altijd geïntrigeerd. Wat gebeurt er
wanneer een gemeenschap onder spanning komt te
staan? Hoe reageert de groep en het individu op de
beproeving? Na de studie van deze periode is mijn respect voor hen die in verzet durfden komen alleen nog
maar gestegen.
Wat betekent het niet de dood onder ogen durven zien.
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Weten dat iedere fout die je maakt fataal kan zijn. Niet
alleen voor jezelf, maar ook voor je vrienden.
Velen zijn passief gebleven. Maar een relatief grote groep
heeft gedaan wat er gedaan moest worden. In Israël is de
vereniging Yad Vashem opgericht. Zij wil de mensen
eren die in de oorlog zijn opgekomen voor het lot van de
bedreigde Joden. Ik hoop dat dit boek zal bijdragen tot de
herinnering aan deze dappere mensen. Daarom heb ik als
motto voor het boek de inscriptie gekozen die staat op de
onderscheidingstekenen van Yad Vashem.
Tot slot wil ik allen dankzeggen die mij bij mijn studie
geholpen hebben.
- De burgers van Hilvarenbeek die zich door mij lieten
interviewen.
- Allen die mij fotomateriaal hebben afgestaan.
- Het gemeentebestuur van Hilvarenbeek.
- Het gemeentelijk apparaat, in het bijzonder de ambtenaren van het gemeente-archief en de afdeling culturele zaken.
- De verzetsmensen en hun nabestaanden, die mij ongelooflijk geholpen hebben.
- De Heemkundige Kring 'loannes Goropius Becanus'.
- De beheerders van de parochie-archieven van Hilvarenbeek en Biest-Houtakker.
- Het personeel van het gemeentearchief van Tilburg en
Venray.
- De docenten van de opleiding M.O. geschiedenis van
de Katholieke Leergangen in Tilburg.
- Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam.
- De Stichting Yad Vashem in Jerusalem.
- De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
- Het personeel van de K.M.A.-bibliotheek in Breda.
- De sectie krijgsgeschiedenis van het ministerie van
Defensie; Frederikkazerne Den Haag.
- De voormalige onderduikers in de gemeente.
- De neerlandici die het manuscript corrigeerden.
- Mijn echtgenote.
Hilvarenbeek 16-2-1983

Kees van Kemenade

I

1. De Duitse Inval
Mobilisatie
Op 29 augustus 1939 werd het Nederlandse leger gemobiliseerd. Enkele dagen later brak buiten onze grenzen de
Tweede Wereldoorlog uit. Alle dienstplichtige militairen
uit deze gemeente begaven zich naar de mobilisatieadressen. Iedereen hoopte dat achteraf de oproeping
van alle militairen onnodig zou blijken. Zekerheid had
niemand. Iedereen rekende erop dat ons land, net als in
de Eerste Wereldoorlog, neutraal zou blijven. Toen was
de Belgische buurgemeente Poppel door de oorlog getroffen, terwijl Hilvarenbeek in het neutrale Nederland
voor de strijd gespaard bleef.
De Hilvarenbeekse jongens namen met soldaten uit andere delen van Nederland hun stellingen in de belangrijkste verdedigingslinies in. Aan de Maas, in de PeelRaamstelling, in de Grebbelinie en de Waterlinie, over
heel Nederland lagen ze verspreid. In Hilvarenbeek, dat
in geen der verdedigingslinies lag, bevonden zich 180
militairen. Ze hadden hun intrek genomen in het Parochiehuis op de Markt^
Leden van het Nederlandse leger in de mobilisatietijd. Rechts
op de foto Jan Naaijkens.
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Hilvarenbeek lag niet in een verdedigingslinie. Alleen militairen van de grensjagers waren hier gelegerd.
Het jaar 1939 liep ten einde. Nog steeds werd in het
Westen geen oorlog gevoerd. Maar Nazi-Duitsland bereidde zich voor op een Blitzkrieg. Een snelle aanval via
Zuid-Nederland en België moest de gemotoriseerde legers van de Wehrmacht diep in Frankrijk laten doordringen. Het was dus wel zeer onwaarschijnlijk dat ons land
buiten de strijd zou kunnen blijven. De vraag was alleen:
wanneer zullen de Duitsers aanvallen?
10 mei: de Duitse aanval begint
Op vrijdagmorgen 10 mei begon ook voor Hilvarenbeek
de oorlog. In alle vroegte was de Wehrmacht onze grenzen overgetrokken. De Duitse luchtmacht beheerste het
Nederlandse luchtruim. Heel de vrijdag cirkelden
vijandelijke vliegtuigen over, soms in groepen van 20
tegelijk^. Petrus en Frans van Gorp herinneren zich de
10e mei nog goed.
'De lucht zat helemaal vol vliegtuigen. Bij de pastorie
schoten Hollandse soldaten met het geweer op de overvliegende Duitse toestellen. In het begin dachten we nog
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dat het een grote oefening was. Maar enkele mensen
hadden radio. Zo verspreidde zich het bericht 'oorlog'
snel'.
De Luftwaffe oombardeerde Nederlandse stellingen en
troepenconcentraties. In de namiddag vielen er twee
bommen. Waarschijnlijk waren het verdwaalde treffers
van een bombardement op Tilburg. Bij de ontploffingen
werd een koe gedood. Persoonlijke verwondingen deden
zich niet voor".
Het was nu wel duidelijk dat ons land werd aangevallen
door een superieure krijgsmacht. Dat betekende dat ook
Beekse jongens in gevechten gewikkeld waren. Niemand
wist echter iets af van het lot van de gemobiliseerde
militairen. Die onzekerheid zou de komende dagen nog
verder toenemen.
Op deze 10e mei brak de 9e Panzer Division al door de

Enkele gemobiliseerde militairen, waaronder Jan Naaijkens,
op winteroefening.
Oefening van het Nederlandse leger.
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Maaslinie en de Peel-Raamstelling. Aan de Zuid-Willemsvaart probeerde het Nederlandse leger nog snel een
verdedigingslinie te improviseren. Als die niet zou houden, dan lag Brabant open voor de oprukkende Duitse
troepen.
11 mei: de komst van de Fransen
Op zaterdagmorgen verschenen om 6.00 uur Franse
tanks in het dorp^. In 18 uur tijd waren ze 350 km naar
het noorden opgerukt. Hun doel: het tegenhouden, of
minstens vertragen, van de Duitse opmars. Voor de
meeste mensen moet de aanblik van Franse militairen
een vreemde gewaarwording zijn geweest. Tot 10 mei
was Nederland immers een neutrale staat geweest. Dat
betekende ook dat het land geen defensieve verdragen
met de buurlanden had gesloten.
Officieel was er geen contact geweest tussen de Nederlandse en de Franse legerleiding. Maar voordat de oorlog
in het Westen ontbrandde waren er toch wel informele
contacten geweest. Het was de Nederlandse inlichtingendienst bekend geworden, dat - ingeval van een
gewapend treffen - Franse steun kon worden verwacht.
De commandant van de Nederlandse C-Peeldivisie had
Een Franse militair op een motor met zijspan. De geforceerde
opmars had niet het beoogde resultaat. De Fransen moesten
spoedig terugtrekken.

Franse tank in de Papenstraat.
daarom contact opgenomen met de Franse commandant
van de Ie Division Légere Mécanique. Dit legeronderdeel
had haar tijdelijke hoofdkwartier te Oostmalle (B.). Het
onderhoud had als resultaat een gecombineerd FransNederlands plan tot stellingname op de lijn TurnhoutTilburg-'s-Hertogenbosch. De Franse militairen zouden
zich verschansen ten zuiden van Tilburg, de Nederlanders ten noorden van deze stad*.
De Franse militairen in Hilvarenbeek behoorden tot de
2e Brigade Légere Mécanique, het 4e Regiment Dragons
Portés en het 6e Regiment Cuirassiers. Ze namen stelhngen in het dorp in en bezetten het noorden van de gemeente in een lijn van de oostrand van Tilburg tot de
Voort en vandaar tot Wellenseind. Om het 2e bataljon
van het 4e R.D.P. te ondersteunen stelde de Franse commandant een afdeling artillerie in Esbeek op''.
De Nederlandse militairen trokken zich twee uur na de
binnenkomst van de Fransen - dus rond 8.00 uur - uit
Hilvarenbeek terug*. In hun verslag van de strijd beklaagden de Fransen zich over de afwezigheid van enige
coördinatie tussen de Franse en Nederlandse onderdelen.
Het eigen leger was op volledige terugtocht. De
geïmproviseerde verdedigingslinie aan de Zuid-Wil-
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lemsvaart was onhoudbaar gebleken. De strategie ging
uit van een krachtige verdediging van de Vesting Holland, en niet van Noord-Brabant. Om ± 15.00 uur kreeg
de compagnie-commandant van de 4e Compagnie
Een van de vele bruggen die werden opgeblazen was de brug
over het Spruitenstroompje in de weg van Hilvarenbeek naar
Diessen.

Grensbataljon Jagers het verzoek van de Franse commandant het vernielen van de bruggen te staken. Dat
leverde hen grote hinder op. Het G.B.J. was per fiets op
terugtocht van Vessem naar Tilburg^.
De Hilvarenbeekse bevolking kreeg de raad om binnen
te blijven. De Fransen bleven ook de rest van de dag en
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installeerden zich voor de nacht in de scholen en het
parochiehuis'".
Bernard van Gooi over de Fransen die net een geforceerde opmars achter de rug hadden.
'Ik weet nog goed dat de Fransen hier kwamen. Ze
hadden heel lichte tanks bij zich. Er kwamen Duitse
vliegtuigen over. Wij waren zo stom en gingen midden op
straat staan te kijken. Maar die Fransen gingen in de
sloot of tegen de muur liggen. Zij wisten wel wat oorlog
was.
Ze wilden wel buurten; maar ja, we konden ze niet
verstaan.'
In de nacht van 11 op 12 mei kregen de militairen van de
Ie Division Légere Mécanique al de opdracht zich gereed
te houden voor de terugtocht. Het terugtrekken zou een
vertraagd karakter moeten hebben".
12 mei: de binnenkomst van de Duitsers
De militaire situatie in Brabant van desastreus. Alle linies
waren doorbroken. Van het plan tot stellingname op de
lijn Turnhout-Den Bosch door het Franse en Nederlandse
leger kwam niets terecht. Het 6e en 18e Leger van de
Wehrmacht rukten in snel tempo op. In de voorhoede
van het 18e Leger vocht de SS-Verfügungsdivisie, onmiddellijk gevolgd door de 256e Infanterie Divisie. Terwijl de Duitsers eraan kwamen ging de Beekse bevolking
gewoon naar de kerk. Het was eerste Pinksterdag, een
belangrijke kerkelijke feestdag.
Om 16.15 uur bezette de SS-Verfügungsdivisie de brug in
Oirschot en kreeg bevel om op te rukken naar Hilvarenbeek. Via deze gemeente moest de divisie verder doortrekken naar een gebied ten zuiden van Breda'2.
Verkenners van het Regiment Deutschland hadden inmiddels Fransen waargenomen in Diessen. Het kwam tot
felle gevechten in de aan Hilvarenbeek grenzende gemeente. Door fanatieke aanvallen doorbraken de SS-ers
na urenlange gevechten de Franse linies'^. Wat bemerkte
men daarvan in Hilvarenbeek? Vanaf 15.30 uur waren er
zware ontploffingen te horen. Overal in de omgeving
werden de bruggen opgeblazen''*. Op deze dag ver-

In Diessen kwam het tot harde gevechten tussen de SS-divisie
en het Franse leger. Op de foto een kapotgeschoten lichte
Franse tank.
woestte het Nederlandse leger de volgende bruggen:
twee over het Wilhelminakanaal, de bruggen in de wegen
naar Diessen en Biest-Houtakker en in Esbeek twee
bruggen in de Hertgang en een bij Dun. Door het laten
springen van de bruggen ontstond er ook aanzienlijke
schade aan nabijgelegen huizen''.
De aanvallen van het Regiment Deutschland op de eenheden van het 4e Regiment Dragons Portés waren in
Hilvarenbeek duidelijk te horen. Het dreunen van het
geschut klonk ver door. Om 18.00 uur werden de bruggen vlak bij de kern van het dorp Hilvarenbeek opgeblazen'*. Dat de brug bij Groenendaal eraan ging was een
duidelijk teken dat de Duitsers naderden. De mensen
bleven in hun huizen. De Fransen hadden daarop aangedrongen.
Om 18.45 uur trokken de Fransen zich terug. Ze verdwenen via de zandweg naar Poppel, de enige uitweg die hen
toen nog restte'^. Wanneer de Fransen in het dorp gebleven waren, was het zeker (net als in Diessen) tot hevige
gevechten gekomen. De schade zou dan veel groter zijn
geweest dan nu het geval was. De enige verwoestingen

16
waren die welke het Nederlandse leger zelf had aangericht om de opmars van de vijand te vertragen.
Een kwartier later om 19.00 uur, omsingelden Duitse
tirailleurslinies, vanuit Diessen, reeds de bebouwde
kom'®. Sjef Smolders zag ze door de weilanden naderen.
'We hadden achter in de tuin van ons huis aan de Gelderstraat een schuilkelder gemaakt van hout, takken en
zand. We hoorden vlakbij schieten en wilden daarom
Kapotgeschoten Franse tank in de Hertgatig.

naar de schuilkelder rennen. Maar dat ging al niet meer.
De Duitsers kwamen over het landweggetje uit de richting van Diessen. Ze liepen bij ons de plaats op en riepen
dat we binnen moesten blijven. Dat deden we dus maar;
de rest van de zondag bleven we binnen in de kelder. We
konden nog wel zien hoe de Duitsers overal het prikkeldraad rond de weilanden
doorknipten'.
Binnen korte tijd stond het marktplein vol Duitse militairen. Hilvarenbeek was nu bezet gebied. C. Geraerts bevond zich toen op het gemeentehuis aan de Markt. Hij
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was een van de leden van de luchtbeschermingsdienst die
op de 10e mei dienst hadden.
'Ik wist dat de Duitsers naderden. De ramen van onze
kamer stonden omhoog. Ineens zag ik ze. Ze kwamen
vanachter de kerkmuurtjes vandaan, en staken de markt
over naar het gemeentehuis. We moesten naar buiten
komen, met onze handen boven het hoofd. Het waren
grote kerels met doodskoppen op. Ze vroegen om uitleg.
Daarna gingen ze mee naar binnen en keken wat rond.
Er lag niet veel meer dan een schrift waarin we op
moesten schrijven wat er voorviel. De Duitsers zeiden
dat we binnen moesten blijven. Om daarvoor te zorgen
sloegen ze de klinken aan de binnenkant van de deuren.
Maar achter was er een schuifdeur, die hadden ze niet
gezien. Zo konden we toch nog wegkomen'.
De voorhoede van de SS-divisie bleef niet lang. Vanuit
Hilvarenbeek stuurden ze verkenners uit in richting van
de weg Tilburg-Poppel. De verkenners troffen evenwel
geen vijandelijke troepen meer a a n " . B. Prinsen op het
Groot Loo zag de troepen die het dorp al achter zich
hadden gelaten.
'Op eerste Pinksterdag heb ik de eerste Duitsers gezien.
Eerst kwam er een te paard. Zijn geweer had hij op de
kop van het paard liggen. Ik dacht dat het een ordonnans
was. Een ogenblik later kwamen de infanteriesoldaten.
Heel onze wei zat vol. Ze kropen door de sloten. Die
stoottroepen waren heel fel. Het ging allemaal op België
aan. Af en toe kwamen ze hier op de plaats. Ze vroegen
dan om drinken. We waren er bang van dus gaven we ze
het, om ze gerust te stellen. Ze gaven de hand en bedankten voor het drinken. Of we Fransozen gezien hadden, vroegen ze ook nog. Maar dat hadden we natuurlijk
niet. Daarna kwamen de vrachtauto's. Honderden waren het er.'
Het Regiment Deutschland rukte die avond nog op tot
Goirle. De 13e mei moesten ze proberen het gebied
tussen Antwerpen en Breda te bezetten. In Hilvarenbeek
ruimden ze eerst mijnversperringen en probeerden ze
een kapotte brug te herstellen. In hun verslag van de
opmars noemen ze de verwoeste bruggen en het dienten-

gevolge omrijden over vaak kapot gereden landweggetjes als het grootste probleem. Dit gaf veel te veel
oponthoud^". De Duitsers hadden immers haast. Dat
paste in de taktiek van de Blitzkrieg.
In de Beekse toren werd op deze Pinksterdag nog een
Duitse radiopost geïnstalleerd. Van hieruit werd de opmars verder gecoördineerd^^.
De Duitse doortocht
Achter de SS-Verfügungsdivisie volgden andere legeronderdelen. Op 13 mei kwam de 256e Infanterie Divisie
in Hilvarenbeek aan ^^. Het 'Kranken-Sammelpunkt'
werd in de namiddag naar deze gemeente verplaatst".
Maar al deze onderdelen bleven slechts kort. Ze trokken
verder door. De Duitse doortocht bleef tot woensdagavond ononderbroken voortduren. Een deel verdween
via Poppel naar België^"*. De indruk van de kracht van de
Wehrmacht was overweldigend. Van verzet, van de kant
van de bevolking, was niets te bespeuren. Herman Kies
over de Duitse doortocht:
'Ze reden door de laan van Groenendaal, de brug over
de Diessenseweg was namelijk opgeblazen. Via de Molenakkers kwamen ze weer op de Diessenseweg, waar
nu de Johanna van Brabantlaan ligt. Een dag of drie
trokken ze voorbij, twee tot drie rijen dik. Heel de straat
was versperd. Dag en nacht ging dat door. Het waren
bijna allemaal wagens met paarden. Ik kreeg toen de
eerste opdonder van een Duitser. We zaten op een bank
aan de Diessenseweg te kijken naar voorbijtrekkende
Duitse militairen. Er kwam een officier aan, helemaal
vol onderscheidingen. Hij was moe en wilde gaan zitten.
Ik stond volgens hem niet vlug genoeg voor hen op. Hij
sloeg me toen van de bank af. Ik heb toen maar niet
teruggeslagen; later wel'.
Namens de commandant van het doortrekkende Duitse
leger werd door het gemeentebestuur een pamflet onder
de bevolking verspreid^*. De burgers kregen daarin het
bevel om 's nachts te verduisteren. Bovendien werd het
verboden om naar radiostations te luisteren die niet onder Duitse controle stonden en 'onware' berichten te
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verspreiden. Uitdrukkelijk werd vermeld dat de doortrekkende troepen niets zomaar mee mochten nemen.
Overigens hield de Wehrmacht zich niet helemaal aan
deze richtlijnen. Verscheidene zaken werden zonder
meer ontvreemd. Enkele voorbeelden daarvan:
Een radio, die gebruikt werd door de gemeentelijke
luchtbeschermingsdienst, bij de firma Tooten. Een auto
van Jos Knijpers, nog wel op 'Bescheinigung'. Sigaren bij
de winkel van F. Heezemans. Zelfs de gemeente werd
niet gespaard, getuige de notulen van B. en W. op 29 mei
1940: 'Wordt besloten in verband dat de schrijfmachine

door de Duitschers is medegenomen een nieuwe schrijfmachine te kopen'^*.
Inmiddels had op dinsdag 14 mei het Nederlandse leger
gecapituleerd, 's Avonds om zeven uur had de radio het
nieuws medegedeeld. Kort voordat ons land de strijd
staakte, had de Luftwaffe Rotterdam gebombardeerd.
Het bericht van de nederlaag werd met gemengde gevoelens ontvangen. Enerzijds was er de teleurstelhng,
aan de andere kant betekende het dat voor de militairen
uit Hilvarenbeek het oorlogsgevaar geweken was.

Advertentie uit De Hilverbode september 1940. Tijdens de
Duitse inval gold voor de bevolking reeds de verduisteringsplicht. T

Veroluisf
erauisteringspapier :
1 0 0 cM. breed en 5 Mefer

lang 4 5 cf.

7 5 cM. breed en 10 Meier lang

55

d.

1 0 0 cM. breed en 10 Mefer lang 7 5 cf.
Beleefd aanbevelend.

JanJ
an Jansen
C e l J e r i t r a a i A 10.
Doortrekkende legeronderdelen
van de Wehrmacht in mei 1940.
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jje--commandant'van. het Luitsche l e g e r
beveelt
1) Niet te l u i s t e r e n naar buitenlandsche r a d i o s t a t i o n s .
Hilvarenbeak is in i u i t s c h e handen.Alleen dus Luitsche
radiostations aanzetten.
2) Van zonsondergang t o t zonsopgang mag geen naar buiten
u i t s t r a l e n d l i c h t worden y;aargenomen.Algeheele v e r d u i s t e r i n g i s alsdan dus voorgeschreven.
3) Loop n i e t door doortrelckende Luitsche t r o e p e n . S p e c i a a l
y.'ordt de aandacht gevestigd op het gevaar dat kinderen
d a a r b i j loepen.
4) ijietè mag zonder b e t a l i n g , h e t z i j in c o n t a n t e n , h e t z i j
tegen a f g i f t e van een ondertoekend vordoringsbevvijs,
vvorden medegenomen.
,(ordt hieraan n i e t voldaan dan zich oogenblikkelijk melden b i j den e e r s t e n don besten ^juitschen

officier.

5 ) r.et v e r s p r e i d e n van ontvare bcriohten is t e n s t r e i i g s t e
verboden.Wie zich daaraan schuldig-maakt loopt gevaar
t e worden doodgeschoten.
riamens den Comm.andant van het doortrckizende
i/uitocha l e g e r ,
_•;. rïurgemecster van Hilvarenbeek,

J
Hilvarunb^ok 'i 4 Uei 1940

(J.C.do S o o i j . )
In opdracht van het Duitse leger werd dit pamflet
onder de bevolking verspreid.

2. Bezet
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Vanaf 12 mei was Hilvarenbeek bezet gebied. Duitse
mihtairen beheersten het staatbeeld. Niet weinigen
meenden dat de Duitsers de overwinning al praktisch
behaald hadden. Het aantal mensen dat geloofde dat de
Wehrmacht Europa al bijna aan haar voeten had nam nog
toe toen men hoorde van de snelle nederlaag van Frankrijk. Bovendien had het Engelse leger, met achterlating
De Duitse militairen die bij de bevolking waren ondergebracht
gedroegen zich uiterst beschaafd. Vaak lieten ze foto's achter
op hun inkwartieringsadressen.

Duitse militairen naast 'De Valk'.

van bijna alle materieel, ternauwernood kunnen ontsnappen uit Duinkerken. Al deze wapenfeiten werden
door de kranten en via de radio uitgebreid verslagen. Ze
versterkten nog de indruk van de oppermacht van het
Duitse leger. Hoe de Duitsers zich in deze fase van de
bezetting gedroegen moge blijken uit voorbeelden die in
dit hoofdstuk volgen.
Spoedig hernam een groot deel van het leven haar gewone gang. Hoewel niet volledig. Op 29 mei 1940 kwamen
burgemeester en wethouders voor het eerst sedert de
Duitse inval weer bijeen. Ze besloten eensgezind de
kermis van dat jaar maar niet door te laten gaan^
Inkwartiering
Niet alle Duitse militairen trokken verder. Onderdelen
van de Wehrmacht werden ondergebracht in het parochiehuis en de scholen. Ook bij vele particuheren werden
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Twee anonieme Uuiise soiaaien m

Huvarenbeek.

er soldaten ingekwartierd-^. Men kan niet stellen dat er tegenover de soldaten een diepe haat bestond. Zoals P. en
F. van Gorp zich herinnerden dat vele soldaten tegen hun
kwartiergevers zeiden:
'Ik moet, maar ik heb schijt aan Hitler!'
Niet alle Wehrmachtsoldaten redeneerden zo. Er waren

Fritz Hoffmann was ingekwartierd bij de familie

Nxaijkens.

er ook van een geheel ander kaliber. Bij A. Naaijkens
thuis logeerde Fritz Hoffmann:
'Wij hadden gedurende zeven maanden een Duitser ingekwartierd. Hij was de oppasser van de kapitein, die
het bevel voerde over de in Hilvarenbeek gilegerde
troepen. Het was een boerenzoon uit Oost-Pru:sen. Re-
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gelmatig liet hij pakketten met worsten en ham overkomen voor ons. Wanneer we ooit een tekort aan brood
hadden was hij niet karig met 'kuch' van het leger. Toen
hij pas bij ons ingekwartierd was ging hij vaak laat uit
met zijn vrienden en ook meisjes uit het dorp (wel niet
van de beste). Meestal kwam hij dan boven zijn theewater thuis. Tot mijn vader, in plat Beeks, hem eens liet
horen dat hij daar niet van was gediend. Maar als soldaat was het een echte fanatiekeling. Een Duitse militair
in hart en nieren. Tot en met gedisciplineerd. Trots op de
paarden die hij verzorgde. Erg nauwgezet wat betreft
uiterlijk en uniform. Hij was geweldig trouw aan Hitler
en rekende er vast op, dat hij binnenkort Engeland zou
zien.'
Een bewijs dat de verhouding tussen de Nederlanders en
de Duitse militairen niet zo slecht was, zijn de vele foto's
die ze achterlieten bij hun inkwartieringsadressen. Velen
bleven zelfs nog corresponderen met hun gastheren,
zoals Feldwebel Heinrich Ruprich die zijn brief aan de
fam. V. Meel zelfs nog besluit met de hitlergroet.
Overigens betaalden de Duitsers voor de inkwartiering.
Voor hoge officieren ontving men ƒ1,50. Voor officieren
en hogere onderofficieren ƒ 1,-. Gewone soldaten herbergen werd met ƒ 0,20 betaald. Tenminste als men hen
een bed verschafte. Anders bedroeg de betaling ƒ 0,10.
('Alle bedragen zonder den kost')^
De wederopbouw
Er waren slechts weinig gevechtshandelingen in Hilvarenbeek geweest. Veel schade was er niet. Voornamelijk de bruggen hadden het moeten ontgelden, toen de
Nederlandse en Franse militairen zich hadden moeten
terugtrekken.
De volgende bruggen werden door springstof verwoest:
— Twee bruggen over het Wilhelminakanaal;
— De Hakvoortschebrug in de weg naar Biest-Houtakker. Een woning vlakbij deze brug werd door de explosie voor een deel vernield.
— De brug in de weg van Diessen naar Hilvarenbeek.
Ook hierbij hep een huis zware schade op.

Ingekwartierde Duitse militairen.
- In Esbeek werden twee bruggen in de Hertgang en een
bij Dun verwoest.
Reeds in mei was men begonnen met het herstel van de
schade. B. en W. besloten hiervoor werklozen in te zetten en werknemers die door de oorlog tijdelijk geen werk
meer hadden. Als loon betaalde men uit, wat de arbeiders
anders in de werkverschaffing zouden ontvangen^.
Andere delen van Nederland waren zwaarder getroffen,
met name Rotterdam. Om de nood onder de oorlogsslachtoffers te lenigen werd het Nationaal Hulpcomité
opgericht. Eind mei collecteerde het comité ook in de
gemeente Hilvarenbeek. De Nieuwe Tilburgsche
Courant meldde hierover op 2 juli 1940:
'Collecte Nationaal Hulpcomité bracht f 1356,- op.
Voorzeker een flinke som voor een gemeente van ca.
4200 inwoners.'
De terugkeer van de militairen
De capitulatie van het Nederlandse leger op 14 mei 1940
betekende niet dat alle militairen spoedig terugkeerden.
Het grootste probleem was de onzekerheid over het lot
van familie en vrienden. Men wist niet wie dood of gewond was. In de dagen na 14 mei kwamen druppelsge-
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Grrossraschen, den 8.10.40

Herrn
er C.J. von Meel
Hilwarenbeeck/Holland

Werter Herr von Meel!
Endlich ist es mir möglich, Ihnen ein paar Zeilen zu schreiben.
Ich habe den Blitzfeldzug Holland, Belgian, Prankreich ganz
gut liberstanden. Es geht mir auch sonst noch gut, was ich
auch von Ihnen hoffe. Leider war es mir nicht frUher möglich
mein Versprechen, Ihnen zu schreiben, zu halten.
Ich hoffe, dass in HiVarenbeeck alles in bester Ordnung ist.
Wünsche Ihnen fernerhin wieder alles Gute. Nochmals für das
nette Quartier Anfang Mai bei Ihnen besten Dank.
In Erwartung einer Antwort zeichnet ergebenst

Heil Hitler!
•

/

nf/nr- '!':
Peldwebel Heinrich Ruprlch
Peldpeet Nr. 23125 C

Dankbrief van sergeant H. Ruprich
aan de familie Van Meel.
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wijs steeds meer militairen terug in de gemeente*. Enkelen hadden zich door een vlucht uit krijgsgevangenschap
kunnen redden. Zoals Janus Kluijtmans:
'Ik lag toen in Etten-Leur. We kregen de opdracht naar
Antwerpen te gaan, om ons in te schepen naar Engeland.
Op weg daarheen, in Rijsbergen, hoorde ik dat Nederland gecapituleerd had. Naar we vernamen zaten de
Duitsers al in Antwerpen. In twee dagen ben ik, alleen op
de fiets, naar Hilvarenbeek teruggereden. Dwars door
de Duitse linies! Ik had geluk dat ik krijgsgevangenschap
kon vermijden. Mijn vriend niet, die werd op transport
gesteld naar Duitsland om daar te werken. Thuisgekomen was men ontzettend verheugd. Het gerucht was al
rondverteld dat ik krijgsgevangen was. Ik trof mijn eigen
bed wel beslapen aan door een Duitse commandant die
was ingekwartierd'.
Hij was daarmee wel een van de eersten die terugkeerden. Andere militairen hadden eveneens geluk. Hun onderdelen werden eenvoudig ontbonden zoals in het geval
van K. van GesteP
'Van 1939 op 1940 ben ik onder de wapenen geweest. In
de meidagen van 1940 moest ik opkomen in Heusden.
Van daaruit betrokken we stellingen in Kesteren. Op de
tweede Pinksterdag moesten we terugtrekken naar Vianen. Daar ben ik gebleven tot de capitulatie kwam. Ik
had geen Duitser gezien voor de overgave. Na de capitulatie en nadat we ons militair tenue en geweer ingeleverd hadden, mochten we teruggaan naar Beek. Dat
laatste was bijkant niet mogelijk. De brug over de Waal
bij Zaltbommel was vernield. Bus- en treinverbindingen
waren helemaal ontregeld. Ge moest liftend naar huis
toe.'
Een deel van de Nederlandse militairen werd door de
Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Hun ervaringen waren
over het algemeen slecht, al was hun behandeling nog
heilig bij die van Franse krijgsgevangenen. Vanaf 10 juni
keerden ook zij geleidelijk terug*. Om het Nederlandse
volk voor zich te winnen had Adolf Hitler besloten de
krijgsgevangenen uit ons land vrij te laten. Het relaas van
Jac Loyens:

'In de eerste dagen van de oorlog lag ik in Neerkant aan
de Zuid-Willemsvaart. Harrie van der Meijs lag in dezelfde barak. We hoorden tot hetzelfde
infanteriebataljon.

Jan Aarts, de enige Hilvarenbeekse militair, die in de meidagen
van 1940 sneuvelde.
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HILVARENBEEK, 9 October 1940.
Oud-Strijder !

Drie oud-strijders vormden een
comité om medewerking te
verlenen aan het opnieuw ter
aarde bestellen van de gesneuvelde militair.
•

Wij kunnen U mededelen dat wij vanuit Middelburg de toestemming
ontvangen hebben, het stoffelijk overschot van onzen gevallen kameraad
Jan Aarts te doen opgraven.
Aangezien onze plannen dus nader kunnen worden uitgewerkt,
nodigen wij U uit ter vergadering in hotel „de Valk" op DONDERDAG
10 OCTOBER A.S. des avonds om 8 uur.
Kom stipt op tijd !
|. KLUDTMANS.
|. NAAilKENS.
H. V. d. SANDEN.

Het stoffelijk overschot van Jan Aarts werd overgebracht naar Hilvarenbeek. De plechtige uitvaartmis trok veel belangstellenden.
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Heel het kanaal werd door Duitse lichtkogels in het licht
gezet. Wij vluchtten toen naar Asten. Harrie is toen
achtergebleven. Hij heeft een Duitse bajonetsteek opgelopen.
We hebben in Asten in de bossen gelegen. Na anderhalve
dag zijn we daar krijgsgevangen gemaakt. De Wehrmacht nam ons mee naar Asten. We werden daar ondergebracht in scholen. We kregen wel van de burgerij goed
te eten. Daar zijn we twee-drie dagen gebleven, tot we
met de bus naar Kaldenkirchen (D) werden gebracht.
Daar bleven we 14 dagen tot we naar Soest (D) werden
vervoerd. Vervolgens gingen we nog verder Duitsland in
naar Altengrabau. We hebben daar twee maanden gezeten. Het was er slecht! We kregen een droge snee brood
en water voor 's avonds en 's morgens. Uienvelden
moesten we schoefelen. 's Middags kregen we watersoep, gemaakt van stokvis. En dat was alles. We sliepen
met drieën boven elkaar, op britsen.
Ik was maar wat blij dat de krijgsgevangenen naar huis
toe konden. We hadden al die tijd geen schone kleren
aangehad. Ik kon mijn boezeroen stijf neerzetten!'
Een militair, Jan Aarts, zou nooit meer terugkeren. Hij
sneuvelde op 14 mei in Zeeland'. De in het fragment van
J. Loyens genoemde militair H. van der Meijs kwam pas
begin augustus terug naar huis'". Zijn verwondingen aan
borst en linkerarm bleken van ernstige aard. Als gevolg
van de opgelopen bajonetsteek bleef hij invalide".
Heel het dorp leefde mee met de families waarvan een of
meer leden nog niet terug waren gekeerd uit de strijd. Er
werd veel gebeden door de bevolking. Zo werden er
bidtochten gehouden naar de Mariakapel op de Voort, om
de behouden terugkomst van vermiste militairen af te
smeken*^.
Op maandag 5 augustus keerde H. v.d. Sande terug. Hij
was helemaal in Zuid-Frankrijk terechtgekomen".
Een deel van de brigade Hilvarenbeek van de Koninklijke Marechaussee was naar Engeland gevlucht*". Met
hen ook de landbouwerszoon Verhoeven uit Esbeek en
de onderwijzer J. Coomans'^. Via het Roode Kruis in

Geneve kwam er bericht van hun leven en welzijn**. Pas
na de bevrijding keerden zij definitief terug.
Jan Aarts
Op 14 mei 1940 sneuvelde te Middelburg op 31-jarige
leeftijd Jan Aarts. Hij zou met een boot een gracht oversteken, maar werd door geweerkogels getroffen. De gewonde militair werd overgebracht naar het ziekenhuis in
Middelburg. Na enkele uren stierf hij echter als gevolg
van de opgelopen verwondingen. Jan Aarts werd begraven op het R.K. kerkhof in de gemeente Middelburg*^.
Op zaterdag 31 mei kreeg de familie bericht van het
overlijden van Jan Aarts. Bij de familie van de militairen,
velen waren nog niet teruggekeerd, verhoogde dit de
ongerustheid sterk. Het bleek echter dat Aarts de enige
gedode militair uit deze gemeente zou blijven'*.
De familie van Jan Aarts wilde graag dat zijn stoffelijk
overschot in de gemeente herbegraven zou worden. Enige oudstrijders namen hiervoor het initiatief. Onder leiding van J. Kluijtmans, J. Naaijkens en H. v.d. Sanden
begon men een collecte onder de bevolking. Huis aan
huis werden enveloppen verspreid voor een bijdrage in
de kosten. In totaal haalde het Comité 'Jan Aarts' aldus
ƒ487,25 op*9.
Het viel overigens niet mee om het stoffelijk overschot
terug in de gemeente te krijgen, getuige het verhaal van
mevrouw v. Riel (de weduwe van J. Aarts).
'We wisten al eerder dat hij in Middelburg was overleden
en op een R.K. kerkhof was begraven. Hij lag in een
gemeenschappelijk graf met drie militairen. Piet Marteijn, de veldwachter, is hem later bij het opgraven
moeten gaan identificeren. Ik mocht daar zelf niet bij
zijn.
Moeder Aarts en ik wilden graag dat hij hier kwam. Ik
was nog maar een jaar met hem getrouwd. Maar bemiddeld waren we niet. De oudstrijders praatten erover. Zij
zouden zorgen voor een collecte voor het graf. Wat er
over was, was voor missen.
Maar van burgemeester de Rooy kreeg ik geen bon voor
benzine. Die hadden we nodig om het stoffelijk over-
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Provincie Nieuws
Hilvarenbcck
PLECHTIGE UITVAART EN BEGRAFENIS
VAN WIJLEN JOH. L. G. AARTS,
Gevallen voor het Vaderland op 14 Mei '40
te Middelburg
Zaterdag had in onze parochiekerk de
plechtige uitvaart plaats voor wijlen Jan
Aarts, op 14 Mei te Middelburg gesneuveld.
Dank zij de royale giften door het desbetreffend fonds bijeengebracht — in totaal
ƒ487.25 — kon de uitvaart met grooten
luister plaats hebben. De lange stoet werd
geopend door harmonie ,,St. Leonardus"
met omfloersd vaandel en gevolgd door het
comité met 'n 100-tal oud-strijders en voorafgegaan door twee militairen, die kransen
droegen: één van de oud-strijders van Hiivarenbeek en één van de Tilburgsche strijdmakkers. Dan volgde het fabriekspersoneel
Twernerij en Ververij ,,Broekhoven", Tilburg, alwaar de overledene jaren lang
werkzaam was en verder harmonie .Concordia" in rouw-tenue. De lijkwagen met
het stoffelijk overschot, geëscorteerd door
'n achttal oud-strijders, werd voorts gevolgd door de familie en zeer veel belangStellenden, onder wie we opmerkten: Burgemeester en wethouders en verschillende
raadsleden. Dr. P. C. de Brouwer, Ds. Ter'let enz.
Aan de kerk gekomen, schaarden de harmonieën en oudstrijders zich aan weerszijden van den hoofdingang, waarna het
Stoffelijk overschot door oud-strijders naar
binnen werd gedragen. De kist was omhangen met de vaderlandsche driekleur, ter-

wijl een groote krans van de echtgenoote
het rouwkleed dekte. Gezongen werd de 2stemmige Requiemmis van Keyniers, terwijl
de HoogEerw. heer Deken H. C. v. d. Kamp
de rouwddienst verrichtte.
Na afloop trok de stoet weer in dezelfde
volgorde, maar nu met harmonie .Concordia' voorop, naar het kerkhof, op de treurtonen der muziek. Terwijl de kist hier in
het graf werd neergelaten, speelden de harmonieën om beurt een strophe van het oude
Wilhelmus. Hierna hield de heer Jan Naaijkens, namens het comité voor oud-strijders
een grafrede.
Tenslotte bracht de broeder van den gevallene, de heer Gerard Aarts, 'n kort WOMTÜ
van dank aan comité en oud-strijders en
voorts aan allen, die de rouwplechtigheid
hadden bijgewoond.
Jan Aarts ruste in vrede.

Artikel uit 'Het Nieuwsblad van het Zuiden'.
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schot te halen. Ik ben toen naar de Duitse Wehrmacht op
de Heuvel in Tilburg gegaan. Van de Ortscommandant
kreeg ik het wel. Bij de gemeente keken ze toen wel
raar op, toen ik voor de benodigde stempel kwam.'
Op zaterdag 19 oktober had de plechtige uitvaart plaats.
Een lange stoet vergezelde de lijkwagen. Het comité Jan
Aarts en een 100-tal oudstrijders, de beide harmonieën
Concordia en St. Leonardus, het personeel van de fabriek
Toespraak bij de begrafenis op het R.K. kerkhof te Hilvarenbeek.

waar de overledene gewerkt had, burgemeester en wethouders, verscheidene raadsleden. Dr. P.C. de Brouwer
en ds. Terlet, de weduwe, de familie en vele belangstellenden volgden onmiddellijk achter de lijkwagen. Van
het geld dat het comité had ingezameld was een fraai
grafmonument vervaardigd, dat voortaan de laatste
rustplaats van Jan Aarts zou sieren-^".
De dood van Jan was overigens niet de enige slag die de
familie Aarts zou treffen. Een broer, Jac Aarts, kwam om
als gevolg van de oorlog tegen de Japanners in Nederlands Indië. Hij stierf in 1942 in een Japans kamp^'.
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De Nederlandsche Unie
Op 24 juli 1940 verscheen in de dagbladen de oproep van
drie Nederlandse politici, van Einthoven, Linthorst Homan en de Quay, om te komen tot een nieuwe beweging
onder het volk. Het was nodig dat ons volk naar saamhorigheid zou streven en zou erkennen dat de verhoudinEr werd een collecte gehouden onder de bevolking. Van de
opbrengst werd o.m. dit grafmonument bekostigd.

gen in ons land door de Duitse bezetting grondig veranderd waren. De oproep tot eenheid van het Nederlandse
volk sloeg geweldig aan. Als naam koos het driemanschap dat het initiatief had genomen: De Nederlandsche
Unie.
Ook in Hilvarenbeek meldden zich leden aan. Het waren
vooral de jongeren die zich aangetrokken voelden tot het
ideaal van een vereend volk. Ze begonnen te colporteren
met het blad 'De Unie'. En met sukses! Vanuit het dorp
Hilvarenbeek sloeg de uniegedachte ook over naar Esbeek en Biest-Houtakker. Nog later werd Hilvarenbeek
de kern van de Uniebeweging in de Kempen. Colporteurs
uit deze gemeente bestreken alle gemeenten in de omtrek: Middelbeers, Oirschot, de Mierden en de Acht Zaligheden^^.
Begin januari 1941 bestond in de gemeente de leiding
van de Nederlandse Unie uit: Ir. C.J. van Meel, plaatselijk secretaris; J. Naaijkens, colportageleider; A. Coppens, leider ledenwervingsactie; J. Putters, penningmeester en J. Basemans, secretariaat. Er waren toen
25 propagandisten. Het gehele district Hilvarenbeek van
de Nederlandsche Unie telde 1500 leden". In de Gelderstraat had de Unie een klein huisje, dat als hoofdkwartier
dienst deed.
Waarom traden er zoveel Nederlanders toe tot de Nederlandsche Unie? De drie politici hadden de beweging
opgericht met de bedoeling een grondslag te vormen
voor de Nederlandse aanpassing aan het Derde Rijk.
Maar door het feit dat bij vergaderingen duizenden aktieve Nederlanders bijeenkwamen die niets van het nationaal-socialisme moesten hebben veranderde de beweging spoedig van karakter. De Unie werd beschouwd als
een uiting van afkeer der bevolking tegen Hitler en diens
representanten Mussert en Seyss-Inquart.
Eugene van der Heijden in zijn redevoering van 21-91980 bij gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 'Hilvarenbeek in de Bezettingstijd'.
De enige activiteit waarin we iets van onze verzetsbehoefte kwijt konden was in onze propaganda voor de
ten onrechte na de oorlog als crypto-fascistisch zo ver-
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guisde Nederlandse Unie. Historici vergeten - ze lezen
dat namelijk uit de documenten niet af - dat deze Unie
het enige kanaal was waarin de verzetsexpressie tegen
de N.S.B, nog naar buiten kon komen. Wie in de Unie
werkten wisten van elkaar dat ze te vertrouwen waren.
En heel wat latere verzetsactiviteiten zijn uit Unierelaties ontstaan. In dit verband zou ik in dankbaarheid Ir.
van Meel willen memoreren.
Het spreekt vanzelf dat de Unie, ook in Hilvarenbeek,
zich door haar opstelling maar vooral door haar populariteit de vijandschap van de N.S.B, op de hals haalde. De

Nationaal Socialistische Beweging bleef in ledental ver
achter bij de florerende Nederlandsche Unie.
Zo deed de blokleider Meyer van de N.S.B, op 15
augustus 1941 zijn beklag bij Wachtmeester Kievit. Volgens de N.S.B.-er hadden oudere leden van de Unie er
jongeren toe aangezet om overal in het dorp W's (van
Wilhelmina), vraagtekens (N.S.B.-ers) en andere beledigende opschriften voor de Duitsers en de N.S.B, aan te
Uniehuisje in de Gelderstraat, het hoofdkwartier van de Nederlandse Unie in Hilvarenbeek.
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brengen.Bovendien klaagde hij over de aanwezigheid
van verboden propagandamateriaal in de Uniewinkel in
de Gelderstraat^''.
Maar ook de Duitse autoriteiten begonnen de ware aard
van de Nederlandsche Unie in te zien. Op 16 juli werd het
bureau van de Unie in Hilvarenbeek op last van de bezetters gesloten^^. In januari 1942 werd de Unie in zijn

geheel door de bezetters opgeheven. Het orgaan van de
beweging: 'De Unie' had tevoren als een verschijningsverbod gekregen.
Maar al was de Unie dan ontbonden, uit de samenwerking die door de activiteiten ten behoeve van de
Nederlandse Unie was ontstaan, kwam later het illegale
werk in deze gemeente voor een belangrijk deel voort^*.

Advertentie in De Hilverbode september 1940.
In het begin van de bezetting waren radio's nogniet verboden.

Een lichtpunt in de duisternis !
Blijft ge 's avonds thuis in Uw verduisterd huis ? Er is dan een

lichtpunt:

UW NIEUWE RADIO.
Prachtige weergave en uiterst

gemakkelijke

automatische

afstemming.

PniliDS en Erres, 2 voor zicnzell sprekencle m e r k e n .
Aangakomen: Keukenfornuizen „KUPPERBUSCH"; alsmede EMAILLE
KEUKENGARNITUREN, groen en rood schaduw.
Uitgebreide sorteering in TAFEL- en KOFFIESERVIEZEN.

IN ALLE ARTIKELEN NOC ONZE LAGE PRIJZEN.

FIRMA C. BOSMANS.

OPGERICHT 1882.

TELEFOON 3.1.6.

3 . D e gelijkschakeling
Na 12 mei wemelde het in de dorpen die samen de
gemeente Hilvarenbeek vormen, van de Duitse militairen. Maar allengs verdween de Wehrmacht uit het straatbeeld. Behalve ten behoeve van de grensbewaking waren er verder geen Duitse troepen meer gelegerd.
Dat betekende evenwel niet dat de aanwezigheid van de
bezettende macht niet meer voelbaar was. In 1940 had
Seyss-Inquart nog gezegd dat hij onze Nederlandse identiteit zou eerbiedigen. Het nationaal-socialisme zou ons
niet opgedrongen worden. Maar niets was minder waar.
De bezetters, gesteund door hun Nederlandse helpers,
wilden ons land gelijkschakelen. Daaronder verstaan we
het geven van een nationaal-socialistische struktuur aan
onze samenleving. Zo zouden wij geleidelijk op kunnen
gaan in een Groot-Germaans Rijk, waarin uiteraard
Duitsland de dienst uit zou maken.
Hoe de gelijkschakeling in deze gemeente werd doorgevoerd zullen we in dit hoofdstuk bekijken.
De winterhulp
Nederland bezat voor de oorlog een uitgebreide sociale
wetgeving. Daarnaast waren vele particuliere organisaties werkzaam die zich bezighielden met het verstrekken
van, dikwijls broodnodige, aanvullende hulp. In de ogen
van Rijkscommissaris Seyss-Inquart waren deze organisaties uit de tijd omdat ze 'verzuild' waren. In de Nazifilosofie pasten alleen verenigingen die uitgingen van het
nationaal-socialisme.
In Duitsland opereerde de charitatieve organisatie
'Winterhilfswerk'. Seyss-Inquart besloot tot het oprichten van een Nederlandse pendant: de Winterhulp Nederland. De naam was praktisch een vertaling. Niemand
kon er dus aan twijfelen dat hier een nationaal-socialistische mantelorganisatie werd opgericht. Winterhulp Nederland ging van start onder het motto: 'Voor het volk,
door het volk'.
Op 29 oktober 1940 kreeg de gemeente Hilvarenbeek
een brief waarin zij in kennis werd gesteld van het decreet van de Rijkscommissaris, waarbij de Winterhulp
Nederland werd opgericht. De burgemeester J.C. de
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Rooy, werd verzocht als leider op te treden'. De heer de
Rooy nam deze rol op zich en stuurde op 12 november
een uitnodiging aan een aantal vooraanstaande gemeentenaren om op 13 november in het gemeentehuis
aanwezig te zijn bij de oprichtingsvergadering van de
'plaatselijke werkgemeenschap'^. Alle notabelen gaven
gehoor aan het verzoek van de burgemeester. Op de
vergadering werd een 'Voorlopige Plaatselijke Werkgemeenschap der Winterhulp Nederland' gevormd. Lid
daarvan waren o.m. burgemeester J.C. de Rooy, deken
H.C. van de Kamp, pastoor Dr. P.C. de Brouwer en
dominee J.A.R. Terlet^. De leden richtten zich met een
oproep tot de bevolking om zich aan te melden als medewerker van de nieuwe organisatie. Er werd op gewezen dat de Winterhulp werkte ten behoeve van het gehele volk. Daarom waren personen uit alle geledingen
van het volk welkom als collectant. De organisatie moest
geld inzamelen onder de bevolking en dat verdelen onder de mensen die dat echt nodig hadden"*. Maar collectanten waren moeilijker te vinden dan men dacht.
Door echter een beroep te doen op leden van de Nederlandse Unie en Nationaal Front, kreeg men toch een
voldoende aantal medewerkers bijeen^.
Op 4 december was de opbrengst van de eerste aktie
bekend: ƒ 371,51*. Ter vergelijking: de opbrengst van de
collecte van het Nationaal Hulpcomité bracht in juni
1940 ƒ 1356,- op.
De opbrengst van deze eerste collecte mag men gerust
hoog noemen in vergelijking met latere inzamelingsakties. Ook het vinden van collectanten werd steeds moeilijker.
Zo kon men in Esbeek bij de tweede collecte in december
1940 niet genoeg medewerkers vinden om huis aan huis
geld op te halen. Men besloot derhalve om aan de kerkdeur te collecteren''. De eindopbrengst bedroeg in de
gehele gemeente ƒ 151,72*.
Toch deed de Winterhulp wel iets terug. De gelden uit de
gemeente Hilvarenbeek werden landelijk ingezameld en
uit het aldus gevormde fonds werden uitkeringen verstrekt. Zo ontving de plaatselijke direkteur van de Win-
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terhulp, burgemeester de Rooy, op 1 februari 1941,
ƒ 415— in waardebonnen om te verdelen onder de behoeftigen in de gemeente'.
Maar dat leidde niet tot een werkelijk succes van de
Winterhulp in Hilvarenbeek. Zelfs een uitgebreid propaganda-offensief in de eveneens gelijkgeschakelde pers
vermocht niet de dalende collecte-opbrengsten te laten
stijgen. Zo verscheen in de regionale Tilburgsche
Courant van 27 februari 1941 een artikel van een halve
pagina over het doel van de Winterhulp, een klein artikel, een omrande oproep tot geven, en een grote advertentie!
Na enkele maanden van aktievoeren waren er geen collectanten meer te vinden. De burgemeester loste dit op
door leden van de luchtbeschermingsdienst te verplichten tot collecteren. Andere medewerkers vond de burgemeester in leden van de Nederlandse Arbeidsdienst.
(Dit waren tewerkgestelde jongeren uit het kamp 'Bunthorst' dat binnen het terrein van de huidige Beekse Bergen lag)'°.
De Winterhulp Nederland leidde de gehele bezettingstijd
een kwijnend bestaan. Naast collecteren, probeerde men
ook met loterijen en een kermis geld in te zamelen". Er
viel zelfs nog een hoofdprijs van ƒ 500,- in Hilvarenbeek
(dat waren zo ongeveer 20 weeklonen!). Aan dit feit
werd om propagandistische redenen uitgebreid ruchtbaarheid gegeven. Maar tevergeefs! In maart 1944 bedroeg de opbrengst van de collecte in Hilvarenbeek nog
slechts ƒ 38,78'2.
Waarin lagen nu de oorzaken van het mislukken van de
Winterhulp? Propaganda werd er genoeg gemaakt. Er
zaten aanzienlijke personen in het comité van aanbeveling. Bij de collectes werden er leuke speldjes verstrekt.
Van meet af aan had de bevolking de bedoeling beter
door dan vele notabelen:

De Winterhulp en de Nederlandse Volksdienst sloegen niet aan
onder de bevolking. Deze oproep van de Provinciaal Leider
had geen resultaat.

- De naam Winterhulp was een letterlijke vertaling van
de nationaal-socialistische organisatie 'Winterhilfswerk'.
- Ze was opgericht door het symbool van de Duitse
bezetting in Nederland, Rijkscommissaris Seyss-Inquart.
- In de leiding van Winterhulp Nederland zaten verscheidene N.S.B.-ers en pro-Duitse elementen.
- Bij de bevolking heerste bovendien de mening dat de
fondsen regelrecht naar Duitsland verdwenen. Hetgeen overigens niet het geval was.
Dit alles leidde tot het echec van de Winterhulp. Maar
bovendien vatte bij de Duitsers de mening post, dat de
Nederlandse bevolking niet voor het nationaal-socialisme gewonnen kon worden.
De Nederlandsche Volksdienst
In 1941 werd een pendant van de Winterhulp opgericht
De Nederlandsche Volksdienst. Net als de Winterhulp
zowel in naam als organisatie een getrouwe kopie was
van de Winterhilfe, zo was de naam Nederlandsche
Volksdienst een vertaling van het Duitse National-Sozialistische Volkswohlfahrt. De Winterhulp was voor alles
een charitatieve organisatie. De N.V.D. wilde veel meer
omvatten. Ze wilde in de plaats treden van de vele organisaties die werkzaam waren op het gebied van zorg
voor o.m. zuigelingen, kinderen, zieken, moeders en bejaarden. De landelijke leider F. W. van Vloten wond er in
een propaganda-artikel in de regionale pers geen doekjes
om".
'Noemt men de Volksdienst een politieke instelling, dan
heeft men slechts in zooverre gelijk, dat onze arbeid
steunt op de nationaal-socialistische gedachte, die geen
verdeeldheid kent.'
De taak van den Ned. Volksdienst is mijns inziens in de
eerste plaats deze: ons volk sterker en gezonder maken,
omdat alleen een volk waarvan de leden gezond en dus
in staat zijn voor zichzelf te zorgen, zich uiteindelijk
kan handhaven. Een volk dat niet meer voor zichzelf
kan zorgen, gaat ten onder. Daarom heeft ons volk den
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N.V.D. gekregen om een eervolle
gelijkberechtigde
plaats te kunnen innemen in de wordende Germaansche
volkerengemeenschap.
In het jaar 1942 verkeerden de Nazi's en hun Nederlandse geestverwanten nog in de euforie van de overwinning.
Ze geloofden zeker dat er een Groot-Germaans Rijk zou
komen, onder Duitse opperheerschappij. In dat Rijk zou
geen plaats zijn voor andere meningen, partijen en/of
organisaties, dan die stoelend op de nationaal-socialistische leer.
In augustus 1942 werd er in het gemeentehuis een vergadering van de N.V.D. gehouden. Enkele personen gaven
zich op als lid. Uit hun midden werd een comité gevormd,
met de burgemeester als voorzitter^^*. Maar dit was niet
genoeg om de Volksdienst werkelijk van de grond te
krijgen. Op 5 oktober 1942 ontving de burgemeester een
Duitse brief van de 'N.S.D.A.P., Arbeitsbereich in den
Niederlanden'. Op 7 oktober zou er een gemeenschappelijke vergadering worden gehouden van de Nederlandsche Volksdienst en de National-Sozialistische Volkswohlfahrt. De burgemeester werd verzocht om de zaal
waardig te versieren i*.
Dezelfde dag nog werd er een convocatie in het dorp
rondgestuurd. De loco-burgemeester J.C. Wijten, die
inmiddels plaatselijk directeur van de N.V.D. geworden
was, nodigde 'met den meesten klem' de aangeschreven
gemeentenaren uit'*.
'Deze bijeenkomst heeft tevens ten doel de Nederlandsche Volksdienst onder het publiek beter bekend te maken en de vele vooroordelen en valsche geruchten omtrent deze dienst, op te helderen.'
Eveneens op 5 oktober richtte de plaatselijk directeur
van de N.V.D. zich tot de Duitse Ortskommandant van
Tilburg. Om de zaal waardig te kunnen versieren, vroeg
hij aan de brenger van de brief een hakenkruisvlag mee te
geven''^.
In de N.T.C, van 9 en 10 oktober 1942 vinden we een
verslag van deze vergadering:
'Woensdagavond 8 uur werd op het raadhuis alhier een

bijeenkomst gehouden van den Ned. Volksdienst in samenwerking met de N.S.V. ten doel hebbend de N.V.D.
onder het publiek beter bekend te maken.
De avond gehouden voor Hilvarenbeek en Diessen werd
gepresideerd door den Edelachtbare heer A. Voets, burgemeester van Diessen. De heer Voets opende wegens
verhindering van den I.e. burgemeester de vergadering
en gaf vervolgens het woord aan den spreker van dezen
avond, den heer Raaymakers uit 's-Bosch. In den breede
besprak deze het nut en de noodzakelijkheid
van de
N.V.D., die zal worden ingericht naar het Duitsche voorbeeld, waar hij ruim 16 millioen leden telt en dus op een
rijke ervaring kan bogen. Spr. ging verder na de vele
vooroordelen en valsche voorstellingen om een en ander
in een beter licht te plaatsen en wekte ten slotte allen op
tot daadwerkelijke steun en volle medewerking. Nadat
de gestelde vragen door spr. correct waren beantwoord,
dankte de voorzitter den heer Raaymakers voor zijn
keurige uiteenzetting waarna gelegenheid bestond zich
als lid op te geven.'
Nu was dat laatste voor het welslagen van de N.V.D.
bitter nodig. Maar een jaar later in 1943 bestond de
N.V.D. in Hilvarenbeek uit niet meer dan één buurtschapshoofd, één penningmeester en zeven leden. In november 1943 en januari 1944 was dit aantal onveranderd
gebleven 1*. Men kan dus zeker niet spreken over het
sukses van deze nationaal-socialistische mantelorganisatie. Enkele verklaringen voor het mislukken van de
N.V.D. in de gemeente (en ook in de rest van ons land)
- De Volksdienst wilde slechts optreden voor Ariërs.
Zieken die niet Germaans waren wilden men dus niet
bijstaan.
- De zorg van de N.V.D. zou zich alleen uitstrekken tot
diegenen die voor de nationaal-socialistische rassenleer waardevol waren. En daar hoorden invaliden,
zwakzinnigen, krankzinnigen en blinden niet bij.
- Veel charitatieve verenigingen werden opgeheven. Ze
weigerden om met de N.V.D. samen te werken. Hun
bezittingen werden geliquideerd en overgeheveld naar
de Volksdienst.
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ledere burger vanaf 15 jaar was verplicht een persoonsbewijs
bij zich te dragen. Dit vergemakkelijkte de controle van de
bevolking.
- Het episcopaat verzette zich reeds in de herfst van
1941 tegen de N.V.D. De belangrijkste R.K. organisatie op dit gebied, het Wit-Gele Kruis, mocht van de
bisschoppen niet samenwerken met de Volksdienst.
Het persoonsbewijs
In Nazi-Duitsland moest iedere burger steeds een persoonsbewijs bij zich dragen. Het bleek een uitstekend
middel om de bevolking onder controle te houden. Zulk
een hulpmiddel diende er in Nederland dus ook te komen. Het is typisch voor het optreden van de Duitsers dat
ze zich bij de gelijkschakeling het liefst bedienden van
Nederlanders. Zo ook in het geval van het persoonsbewijs. Nederlandse ambtenaren vervaardigden een persoonsbewijs dat zijn weerga niet had. Het was zelfs superieur aan het Duitse persoonsbewijs.

Vanaf 1 oktober 1940 moesten de Nederlanders een
identiteitsbewijs bij zich dragen. Aanvankelijk gebruikte
men daarvoor het paspoort of een distributiestamkaart
(waarmee men bonnen kon afhalen) met aangehechte
foto.
In de loop van 1941 waren de definitieve persoonsbewijzen gereed en kon iedere Nederlander van vijftien jaar en
ouder zijn persoonsbewijs komen afhalen.
Het was de marechaussee in Hilvarenbeek die de persoonsbewijzen controleerde^'. Maar ook Duitsers hielden controles. Wanneer onderduikers gebruik maakten
van een vervalst persoonsbewijs waren ze steeds bevreesd voor een grondige controle. Het was praktisch
onmogelijk om ze zo na te maken dat de onechtheid niet
kon worden vastgesteld. En dat heeft het verzet, ook in
Hilvarenbeek, grote moeilijkheden bezorgd.
Het gemeentebestuur en de politie
De bezetters waren uitgesproken tegenstanders van de
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democratie. In plaats van gekozen volksvertegenwoordigers wilden zij één leider aan het hoofd. Dit zgn.
'leiderbeginsel' werd bij verordening 152/41 van Rijkscommissaris Seyss-Inquart ook in Hilvarenbeek in gevoerd. Het hield in dat de gemeenteraad, alsmede alle
gemeentelijke commissies werden opgeheven. Vrije democratische verkiezingen zouden in de toekomst niet
meer gehouden worden. De wethouders werden gereduceerd tot medewerkers van hun burgemeester. Op 29
augustus 1941, om 18.00 uur opende burgemeester J.C.
de Rooy voor de laatste keer de vergadering van de
gemeenteraad van Hilvarenbeek.
Het raadslid Willekens dankte de voorzitter voor zijn
correcte leiding en de secretaris (J. van der Burg) voor
zijn medewerking en voorlichting. Aan het slot van zijn
afscheidswoord merkte hij op dat de burgemeester er nu
alleen voor stond. Hij moest voortaan beslissen waar
vroeger de gemeenteraad een officieel besluit nam^".
Burgemeester J.C. de Rooy bleef nog ruim een jaar,
alleen in funktie. Op zijn eigen verzoek, wegens zijn

SiffilSilifflJ
gevorderde leeftijd, verleende de Secretaris-Generaal
van het Departement van Binnenlandsche Zaken hem
per 1 Oktober 1942 eervol ontslag^'.
Burgemeester de Rooy bedankte in een rondschrijven de
ingezetenen van de gemeente waar hij 34 jaar het ambt
had uitgeoefend.^^.
De plaats van de burgemeester werd tijdelijk ingenomen
door de loco-burgemeester dhr. J.C. Wijten. Hij bleef
geruime tijd de werkzaamheden van hoofd van de gemeente vervullen. Maar in september 1943 werd hij opgevolgd door dhr. L. Bressers-^-'. Deze N.S.B.-er, afkomstig uit Tilburg, was vooral door zijn politieke gezindheid
aan het hoofd van deze gemeente gekomen. Nog één jaar
heeft deze collaborateur de positie van burgemeester van
Hilvarenbeek bekleed^*.
Van het begin af zagen de bezetters het grote belang van
de politie in. In Hilvarenbeek was een gemeenteveldwachter en een afdeling van de marechaussee. Door allerlei maatregelen zorgde het Duitse hoofd van de poHtie, Rauter, ervoor dat hij veel meer greep kreeg op de
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Geachte Ingezetene.
Bij besluit van den Heer Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsohc Zaten op 1 September 1942 is mij,met ingang
van 1 October d.a.v. eervol ontslag uit mijn ambt verleend.
Bijna vier en dertig volle jaren vertoef ik in Uw midden.
Gedurende die langdurige ambtsperiode heb ik met U medegeleefd in
dagen van voorspoed evenals in dagen van beproeving.
Mijn beste krachten heb ik in c'/.i enst van de gemeente gesteld, en ben
ik mijn eed dat ik de belaiwren der ingezetenen zal voorstaan en behartigen, nagekomen.
Dat was mijn plicht.Doch er was meer.
Ik was Uw burgemeester.Ik vervulde onder U,naar beste weten en kunnen,
wat mijn ambt m.ij oplegde.Hot belang der gemeente mij toevertrouwd,heb
ik gediend,het algemeen welzijn heb ik trachten te bevorderen,eerlijk
en trouw,zender onderscheid van standen en personen.Dat was mijn plicht.
Ik wist dat ik me bij mijn Oppersten Superieur,die ons allen eenmaal
rekenschap zal vragen,over het bekleeden van mijn btu-gemt-vsterlijk ambt
zou moeten verantwoorden.
Maar ik !ieb ook voor de mijnen trachten te zijn wat onze verhouding
van mensch tot mensch medebrengt.Vooral van ons die als christenen en
katholieken een eigen levenshouding voeren, die iiot "bemint elkander"
als eerste wet erkennen.Ik 'leb getracht naar best verHoj;en,ook in die
verhouding in te treden.
Waar ik,onbedoeld,te kort bleef, vraag ik g T n o verschiioning.
I'lijn bedoeling vras,als eerste burger der gemeente Hilvarenbe k,Uw
slier diena-ar te zijn,door met beleid,met inspanning van de mi.j toegemeten krachten,mot vaderlijke genegenheid on bezorgdheid,het groote
gezin mijner gemeente te bust-'jren.
Ik moge U allen, zonder uitzondering, dank zeggen voor dt: wijze
waarop Gij door Uw houding ten opzichte van mijn ambt,mijn persoon en
mijn werk,mijn tark in hooge mate hebt vergemakkelijkt.
Bovenal dank ik God,Die mij de krachten gaf,de werklust en de bezinning,noodig voor mijn verantwoordelijk en veel-omvattend ambt.
Ik dank da rna degeen,die mij aanstelde en mij aldoor het vertrouwen bleef sohenjcen.
Ik dank degenen,die na^-st mij en met mij zooveel jaren lang in de
beste verstandhouding samenwerkten aan de belangen dezer gemeente met
onderscheiden kundigheid,maar met gelijken ijver en toewijding.
Moge,onder Gods zegen,Uv* nieuw Bestuur de gemeente Hilvarenbeek,
wijd en zijd zich -itstrekkend rondom h'iar Kidelpunt: het aloude
marktplein,de trouv/e linde,liet heerlijke:, prachtige . bow™erk,roem der
Christelijke ïüddeleeuwen en trots van ons volk- in lengte van dagen
de blijvende en stijgende bloei bezorgen die een nijver,werkzaam oppassend en godsdienstig volk verdient.
Terugtredend in het gevrone alledaagsciie bia-g^'^schap dezer goede,
mij dierbare gemeente, beloof ik mijn burgerulicht trouw te vervullen.
En ik hoop nog eenige jaren als een der Uv^/en getuige te mogen zijn
van Uw gel\akkig vjelvaren in vrede en welstand.Dat geve God.
Salvete.Wij groeten U.
Hilvarenbeek,
üw scheidende burfscrvader,
20 September 1942.
t
f\
é^^

Afscheidsbrief van
burgemeester ].C. de Rooi).

^
*

y

^ ^ ^ ^
^ ^
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politie in ons land. Het kwam er voortaan op neer dat de
politie-ambtenaren rechtstreeks bevelen kregen van de
bezettende macht. In de praktijk betekende dat, dat arrestaties zowel door Duitse als door Nederlandse poHtie
konden geschieden. Dit optreden werd door de meeste
marechaussees afgekeurd, maar daar al te duidelijk
ruchtbaarheid aan geven was niet erg verstandig. Men
Het gemeentehuis van Hilvarenbeek in 1942

bepaalde zich liever tot een afwachtende houding, wat
betreft het opsporen van anti-Duitse aktiviteiten.
Nemen we als voorbeeld het politioneel maandrapport
over het tijdvak 10 april tot en met 9 mei 1944^^. De
totale sterkte van de groep Hilvarenbeek bedroeg 11
onderofficieren. De post-Esbeek van de marechaussee
telde 7 onderofficieren.
Het rapport meldde dat er zwarte handel en ruiling voorkwam. Er werden echter geen processen-verbaal opge-

41
RAADSVERGADERING.

In de beginfase van de bezetting
kwam de Gemeenteraad nog
gewoon bijeen. Overdruk uit
De Hilverbode 8 maart 1941.

Deze kwestie zal in een besloten
De Raad dezer gemeente kwam in
openbare vergadering bijeen op Zater- vergadering besproken worden.
Vaststelling voorschot der vergoedag 1 Maart 1941. Voorzitter ). C.
ding
voor de bijzondere scholen voor
de Rooij, burgemeester. Secretaris ]. ).
W. V. d. Burg. Afwezig met kennis- het dienstjaar 1941,
Wordt vastgesteld.
geving de heer W. Smolders.
De vergadering wordt geopend met
Bemerkingen van Gedeputeerde Stagebed.
ten dezer provincie gevallen op de
De notulen der vorige vergadering begrooting 1941.
worden vastgesteld.
Besluit betreffende het al of niet
Beëediging van den nieuw benoem- doorgaan van de kermis in 1941,
den gemeente-ontvanger.
Wordt besloten, ondanks de f 1200
De voorzitter neemt den ontvanger, die de kermis voor de gemeente zou
de heer H. Leemans, den eed af en opbrengen, deze dit jaar wegens de
wenscht hem hierna namens den Raad onzekere tijdsomstandigheden, nog niet
geluk met zijn benoeming.
te laten doorgaan.
De heer Leemans dankt den voorBij de rondvraag zegt de heer Verzitter voor de tot hem gesproken meer dat er op de Houtakkerscheweg
woorden en de leden van den Raad veel vuil gestort wordt, iets wat daar
voor het in hem gestelde vertrouwen verboden is.
en zegt dit vertrouwen niet te zullen
De heer I lendrixen spreekt over het
beschamen.
opmaken van paden is Esbeek. hlij
De ingekomen stukken worden allen vraagt of deze niet met sintels o p g e voor kennisgeving aangenomen.
hoogd zouden kunnen worden.
Het verzoek van A. Kooien om eerDe voorzitter zegt dat nog is binnenvol ontslag als nachtwacht wordt in- gekomen een bericht van de R, K,
gewilligd.
Kerkbesturen van Biest-Houtakker en
De voorzittef zegt dat er dus een Esbeek dat zij hun parochiehuizen wilnieuwe nachtwacht zal moeten komen. len afstaan voor het geven van gymDe heer van Mourik zou met het nastiek-onderwijs tegen een vergoeding
aanstellen hiervan willen wachten tot van f 185.— per jaar.
Hierna gaat de Raad over in gede tijden weer normaal zijn, daar nu
toch niemand s'nachts op straat mag heime vergadering.
komen.
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De voormalige marechausseekazeme aan de Diessenseweg.
maakt voor prijsopdrijving, frauduleuze slachtingen en
overtredingen van de distributiebepalingen. In deze
maand werden er 5 speciale controles op verduistering
gehouden. Maar er werden geen processen-verbaal, noch
waarschuwingen uitgereikt. Er werd eveneens gecontroleerd op overtredingen van de spertijd (de tijd die men
verplicht binnenshuis moest blijven). Daarbij werden
drie processen-verbaal opgemaakt.

Het illegaal oversteken van de Belgisch-Nederlandse
grens werd wel genoemd. De marechaussees hadden
echter geen aanhoudingen verricht.
De voormalige marechaussee A. Steenbekkers over zijn
ervaringen:
'Ik had mijn opleiding genoten in Apeldoorn. Vandaar
ging ik naar de marechausseekazeme
in Den Bosch.
Achtereenvolgens
ben ik in Tilburg, Gilze-Rijen en
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Reusel geweest voordat ik midden in de oorlog in Hilvarenbeek kwam.
Onze taak was het letten op de naleving van de wetten,
ook de economische wetten (die de zwarte handel tegengingen). Eigenlijk ook op verduistering, maar dat lieten
we aan de Duitsers over. De Duitsers bemoeiden zich
helemaal niet met ons hier in het dorp. Onze bevelen
kwamen van hogerhand. Soms moesten we arrestaties
verrichten. Zoals met de staking in aprïl-mei 1943. We
gaven ze nog de gelegenheid te gaan lopen, maar dat
deden ze niet!
Met de artsenstaking kwam bij ons het bevel binnen dat
we Dr. Ruhe op moesten halen. Ik durfde hem niet rechtstreeks te waarschuwen. Via de dominee is hij toch gewaarschuwd. Want toen Swinkels aan de deur kwam
was hij weg.
Het grootste probleem was de angst en de spanning. Ik
sliep 's nachts met achter alles open, dan kon je meteen
weg. Je wist alles, maar officieel wist ik niets. Zo met de
van der Heydens en Vogels daar wist ik alles van. Maar
in de praktijk wist je het niet. Wij ontweken alles; anders
werd het te gevaarlijk. Ik wilde niet als die marechaussees, onder andere Gerritsen, doodgeschoten
worden
door de Duitsers.'
Verenigingen
De bezetters traden op tegen tal van verenigingen. Alle
organisaties die niets moesten hebben van het nationaalsocialisme moesten worden opgeheven. In de ogen van
de nazi's hoefde er maar een mening te bestaan: die van
hén. Hieronder volgen enkele voorbeelden van verenigingen, organisaties en politieke partijen, die in Hilvarenbeek bestonden, en die door de bezetters werden
opgeheven-^*
- Het Oranjecomité op 16 juni 1941. De Duitsers hadden uiteraard weinig op met het Koninklijk Huis. De
gelden van het Oranjecomité moesten worden overgemaakt naar de 'Commissaris voor niet-commerciële
verenigingen en stichtingen'.
- De afdeling van de Nederlandse Unie, die met een

bureau in Hilvarenbeek vertegenwoordigd was op 16
juh 1941.
- De R.K. Staatspartij op 26 juH 1941. De R.K. Staatspartij was de belangrijkste vooroorlogse politieke
partij in deze gemeente. De gelden en de bescheiden
moesten eveneens worden overgemaakt aan de 'Liquiditeur der R.K. Staatspartij'.
- Het Nationaal Front in datzelfde jaar. De goederen en
gelden van deze fascistische organisatie werden eveneens in beslag genomen.
- De R.K. Jonge Boerenstand in 1942. Een nationaal-socialistische mantelorganisatie die in het kader van de
gelijkschakeling werd opgericht om alle agrariërs te
omvatten was de Nederlandsche Landstand. Geen
wonder dat deze pro-Duitse organisatie de bezittingen
van de Jonge Boerenstand wilde overnemen.
Naar aanleiding van het verbod op de politieke partijen
meldde de regionale pers, die overigens een spreekbuis
van de Duitsers was geworden, het volgende^^:
Deze partijen, die het stelsel van de parlementaire democratie, en dus van een voorbije ge dachtenwereld
vertegenwoordigen,
hebben haar inwendige draagkracht en daarmede het gros van haar aanhangers verloren, die zich in andere groeperingen vereenigen.
Bij deze opmerking was de wens waarschijnlijk de vader
van de gedachte. Want net zo min in Hilvarenbeek als
elders was er een grote toeloop tot nationaal-socialistische organisaties, zoals de N.S.B., te bespeuren. Natuurlijk waren er veel organisaties die in de ogen van de
bezetters onschuldig waren. Een harmonie, sport- of fokvereniging mocht rustig blijven bestaan. Maar voor vergadering moest wel vooraf toestemming worden gevraagd. Om de bureaucratie ten top te voeren ging dat als
volgt in zijn werk:
Wanneer de harmonie 'St. Leonardus' in mei 1941 een
concert wil geven moeten ze eerste schriftelijk toestemming vragen aan de burgemeester. De burgemeester van
Hilvarenbeek verzoekt de Procureur-Generaal bij het
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch om zijn toestemming.
De Procureur verklaart de burgemeester schriftelijk dat
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er geen bezwaar bestaat tegen het geplande concert.
Waarna de burgemeester hiervan een mededeling laat
sturen naar de harmonie. Wel wordt daarbij een restrictie
gemaakt: ^^
'...mits de eventueel door de plaatselijke autoriteiten te
geven voorschriften stipt worden nageleefd en onder de
uitdrukkelijke voorwaarde, dat alles zal zijn te vermijden, wat tot verstoring der openbare orde kan leiden,
waaronder mede is te verstaan het ten gehoore brengen
van nationale- en/of volksliederen.
Na afloop van de voorsteUing moest dan een bericht, dat
aan de voorwaarden was voldaan, worden teruggestuurd
naar de Procureur-Generaal.
De Nederlandsche Landstand
In de visie van de nationaal-socialisten waren de boeren
de drijvende kracht van het volk. Er was de nazi's veel
aan gelegen hen te winnen voor hun doeleinden. Het
ideaal van de nazi-economie was autarkie. Dat wil zeggen dat een land allen gebruik maakt van de eigen natuurlijke hulpbronnen. In deze visie moeten we de leuze
'Nederland voedt zichzelf' begrijpen. Er werd op de boeren een beroep gedaan 'om grasland te scheuren'. Van
weiden zouden de landbouwers akkerland moeten maken. Er zouden dan meer aardappelen, graan, groenten
enz. geoogst kunnen worden.
Om meer greep op de boerenstand te krijgen werd op 22
oktober 1941 door Seyss-Inquart de Landstand opgericht. In het Derde Rijk bestond de 'Reichsnahrstand', iets
dergelijks moest ook in ons land tot stand komen.
De taak van de Landstand was volgens de voorzitter van
het gewest Brabant, P.J. Jansen onder meer:^^
- De belangen van de landelijke bevolking te behartigen
en te waken over de eer van de standgenoten.
- Aan de voedselvoorziening van het Nederlandsche
Volk mede te werken.
Het was de bedoeling dat alle bestaande boerenorganisaties in de Landstand zouden opgaan. Zowel landelijk,
bijv. de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuinders-

bond, provinciaal, bijv. de N.C.B, als plaatselijk de R.K.
Boerenbond Esbeek^".
De contributies zouden voortaan aan de Nederlandsche
Landstand moeten worden afgedragen. De landbouwers
in deze gemeente waren erg gehecht aan hun eigen organisaties. De opheffing daarvan en het feit dat men van
bovenaf tot lid van de Landstand was gebombardeerd
leidden tot verzet bij de betaling van de contributie.
Hilvarenbeek maakte deel uit van distrikt 10 van het
gewest Brabant. Tot plaatselijke leider was door de
'Boerenleider' (het hoofd van de Nederlandsche Landstand) in deze gemeente benoemd W.A. van Campen^^
Een landbouwerszoon (K.V.) over de boeren en de Landstand:
'Het was in de crisis erg slecht geweest voor de boeren. Er
waren erg veel regels voor de landbouw,
bijvoorbeeld
beperking van de produktie. De boeren waren daaraan
gebonden. Door alle crisismaatregelen waren de boeren
erg volgzaam geworden. Natuurlijk hield dat ook verband met de armoede.
Wz; woonden toen op de Gelderstraat. In 1941 werden
alle organisaties opgeheven. Omdat men katholiek was,
was men lid van de N.C.B.
Van het bestuur uit werd gezegd: 'De Landstand komt,
daar willen we niets mee te maken hebben. Dus ook geen
contributie betalen'. Aanvankelijk betaalden de meeste
boeren niet. Maar na dreigingen betaalde men toch maar
wel. De hardste roepers nog het eerst!
Er zat hier een boerenleider. Niemand wou het eigenlijk
doen. Hij is nooit als zodanig opgetreden en hij deed
geen vlieg kwaad.
Al met al had de Landstand op papier wel veel leden.
Maar met zoveel onwil kon men toch niet van een succesvolle organisatie spreken. Alleen het feit al dat
niemand de contributie vrijwillig wilde betalen is veelzeggend genoeg. Door dwangbevelen waarin men met inbeslagname en openbare verkoop van de onroerende
goederen dreigde kreeg de Landstand de, overigens lage
contributiebedragen, toch wel binnen.
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DIT

DWANGBEVKL
IS

NLS 1 9 4 2 NEDERLANDSCHE LAHDSTAND

GEDAGTEEKE>fD:

ZEESTKAAT 69 — 's-GKAVENHAGE

DWANGBEVEL
IN NAAM VAN HET EECHT
De NEDERLANDSCHE LANDSTAND te 's-Gravenhage;
ovenveRenile, dat de aan ommezijde vermelde persoon op grond van de Verordening Bijdrage Nederlandsche Landstand No 1 is aangeslagen voor het aan ommezijde vermelde bedrag, verhoogd met de eveneens aan ommezijde vermelde kosten,
doch, niettegenstaande hot hem aangeboden aanslagbiljet met het daarin vervatte
verzoek tot betaling, tot heden in gebreke is gebleven met de voldoening van het
terzake voorschreven verschuldigde:
gelet op artikel 2 van het Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Landbouw en Visscherij en van Justitie van 15 Maart 1943, betreffende de invordering van een bijdrage ten behoeve van den Nederlandschen Landstand ;
vaardigt uit tegen Otn aan ommezijde vermelden persoon dit • .ngbevel, hetwelk aan hem met bevel t o t betaling zal worden beteekend en daarna ten uitvoei
gelegd op de wijze, bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien
van vonnissen en authentieke akten voorgeschreven.
Voor den NederlaJidsc
(get)

L>andstand.

J. S A AL.

Uit krachte van het bovenstaande dwangbevel wordt de aan ommezijde vermelde
persoon

bevel

gedaan

om binnen twee dagen na den dag der beteekening van het dwangbevel T E N
KANTORE DER POSTERIJEN, door storting of overschrijving op postrekening nr. 436241 van den Nederlandschen Landstand te 's-Gravenhage, te betalen:
1) het bedrag van den aanslag, als aan ommezijde aangegeven;
2) de kosten dezes, eveneens aan ommezijde vermeld;
alles onverminderd de nog t e maken kusten tot aan de algeheele voldoening toe
en onder aftrek van zoodanig bedrag, als hij wettig zal kunnen aantoonen op
een en ander in mindering te hebben betaald.

met

aanzegging:

dat de Nederlandsche Landstand tot aan het uiteinde der executie van het bovenstaande dwangbevel domicilie kiest t e r (iemeente-Secretarie van iedere Nederlandsche Gemeente, alw'aar de executie zal plaats vinden;
dat, voor het geval voldoening van het verschuldigde binnen den gestelden termijn niet mocht zijn geschied, dit dwangbevel zal worden ten uitvoer gelegd door
executoriale inbeslagneming en verkoop der roerende en onroerende goederen van
den schuldenaar, zoomede door alle andere middelen rechtens.

Met dwang probeerde

de Landstand

de

boeren te bewegen hun contributie te betalen.

voor aen Nederlandschen Landstand.
,get.) j . SAAL.
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VAN D E N N E D E R L A N D S C H E N L A N D S T A N D . Z E E S T R A A T 69. ' s - G R A V E N H A G E
BESTEMD VOOR:
WONENDE:

^- ^ J O i e i ' l
!.TLV,'HE-.IiJ.";.!! ^ : - . „ . , , .

^,^,-

; ' e t h t V;sv:3l t o t b . - t f i i r PORT B E T A A L D

AANSLAG
A
B
C
D

= : ƒ 1.— per h a
= : ƒ 10.— per h a
=^ ƒ 20.— per h a
(vischwater) = ƒ5.— p e r
bedrijfshoofd

BEDRIJFSGROOTTE
BEDRAG

, , -.-

A

OLD.

B
C
D
1 , - . : . . . OLD.
DE KOSTEN DEZES

ZIJN

TOTAAL
Brieven over dit dwangbevel zonder vermelding van NAAM en ADRES van den
aangeslagene, BEDRAG van den aanslag, JAAR der bijdrage en DATUM en
NUMMEB van dit dwangbevel worden N I E T fn behandeling genomen.

0 , 6 0

.,

1 , ..'.... OLD.
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De Nederlandsche Arbeidsdienst
In het Derde Rijk bestond de 'Arbeitsdienst' een organisatie die de werkloosheid, vooral onder de jeugd, effectief bestreden had. Het kon niet uitblijven dat ook
Nederland zo'n organisatie zou krijgen. Ook nu weer was
de naam een getrouwe kopie van haar Duitse voorbeeld.
In de N.T.C, van 21 april 1941 werd de bevolking met de
Arbeidsdienst vertrouwd gemaakt door een artikel van
de waarnemend commandant.
'De taak van den Nederlandschen Arbeidsdienst is om
door arbeid aan den Nederlandschen bodem en door de
opvoeding van de in kampgemeenschappen
vereenigde

Nederlandsche jeugd, het begrip over de waarde van
den arbeid en de beteekenis van onze volksgemeenschap
tot deze jeugd te laten doordringen. Deze opvoeding
bestaat a.m. uit marsch- en ordeoefeningen, sport, spel
en zang ter verhoging van orde en tucht en de eenheid in
de kampen. En niet, het zij nogmaals gezegd, voor eenige militaire opleiding.
Na de capitulatie was de dienstplicht opgeheven. In
plaats daarvan werd de jeugd in uniform in kampen aan
het werk gezet. In de gemeente Hilvarenbeek bevond
Arbeidsmannen van de N.A.D. op weg naar hun kamp.
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Dr. Rw/ze was belast met de medische verzorging
van de arbeidsmannen van kamp 'De Bunthorst'.
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zich een kamp van de N.A.D. in de Westerwijk^^. De
jongeren in kamp Bunschot, gewoonlijk aangeduid met
de naam arbeidsmannen, deden allerlei lichamelijk werk,
zoals hulp bij het binnenhalen van de oogst en beeknormalisatie^^. Afdeling 433 van de N.A.D. uit Hilvarenbeek heeft onder meer gewerkt aan de normalisatie van
de Reusel in Diessen^''.
De kaderleden van kamp Bunschot, die de leiding over
de jongeren hadden, waren geen van allen uit deze gemeente afkomstig-'*.
Ook Beekse jongeren dienden in de Arbeidsdienst. Een
arbeidsman werd niet opgeroepen voor arbeid in Duitsland. Van de nationaal-socialistische vorming die bij de
oprichting beoogd werd, kwam in de praktijk weinig tot
niets terecht. De behandeling was niet slecht. Al bij al
waren er dus niet veel redenen om de arbeidsdienst te
weigeren.
Tot een van de laatste lichtingen van de Arbeidsdienst
behoorde de hr. van Beurden.
'Heel het kader was N.S.B.-er of Duitsgezind, maar ze

De N.A.D. opmars, met de schop aan de schouder. De jongeren
verrichtten voornamelijk graafwerkzaamheden.

probeerden toch niet hun overtuiging op te dringen. Als
je er iets over vroeg wilden ze er wel over praten. Ze
lieten je toch wel je eigen overtuiging. We moesten wel
de Hitlergroet brengen, blootshoofds. We droegen het
ouderwetse Nederlandse uniform, in donkergroen, nog
met van die puttees (beenwindsels) van een paar meter.
We werkten met de schop. Net als soldaten kregen we
exercitie-oefeningen, niet met een geweer, maar met de
schop. Er waren ook commando's zoals 'Presenteer
schop!'
Bij bepaalde kaderleden ging het op zijn Duits toe. Maar
niet bij allemaal. Om 6 uur moesten we opstaan. We
moesten buiten aantreden in sportbroek met ontbloot
bovenlijf. Daar werd appel gehouden. ledere morgen
volgde dan een veldloop. Na afloop gingen we onder een
gezamenlijke douche. Dan volgde het ontbijt. We zaten
aan lange houten tafels, altijd op dezelfde plaats. Als de
kampcommandant binnenkwam moest je in de houding
aan tafel gaan zitten, met je handen naast je bord. De
meesten leerden daar voor het eerst tafelmanieren.
Overdag deden we veel aan sport, exercitie, marsoefeningen en werken met de schop. Maar ook liedjes leren
stond op het programma. In De Lier, waar mijn kamp
was, moesten we dijken bouwen en sloten graven. Het
taluud van de dijk moesten we met graszoden bedekken.
Af en toe was er corvee. Dan moest je aardappelen
jassen en groenten schoonmaken,
's Avonds gingen we vroeg naar bed. Om 10 uur lagen we
er al in.
Het kamp Bunschot in Hilvarenbeek is tot vlak voor de
bevrijding bewoond gebleven. Met de nadering van de
Geallieerden verdwenen het kader en de arbeidsmannen^*.
Pers en propaganda
Vanaf het begin van de bezettingstijd stond de pers onder
Duits toezicht. In het Derde Rijk was reeds lang gebleken
hoe machtig het wapen van de propaganda was in handen
van de staat. Ook in Nederland ontkwam de pers niet aan
de gelijkschakeling.

50

Garmaan»ch« vrijwilliger» der Waffen-H , die aan
het front hebben medegeatreden, kunnen na
beëindiging van den oorlog ook als boeren In het
Oosten wrorden geplaatst. De duur van hun diensttijd In de Wai(en-^> is daarbij van geen belang.
Voorvraorde li echter, dat aan alle elschen wordt
voldaan, die ook aan den Dultschen soldaat, die
als kolonist naar het Oosten gaat, worden gestald.
Voor Germaansche vrijwilligers, die als kolonisten
naar het Oosten willen, geldt dezelfde volgorde
van rang als voor hun Dultache kameraden.
Hun plaatsing als kolonist geschiedt onder dezelfde voorwaarden, die ook voor het kolonlseeren
In het Oosten In het algemeen en dus ook voor
de Dultsche soldaten, gelden.
V. K. 981

Propaganda om lid te worden van de Waffen-SS en te vechten
aan het Oostfront tegen de S.U.
De Duitse propaganda bereikte de bevolking via de volgende media;
- Radio. Tot mei 1943 kon ieder die een toestel had de
uitzendingen van Hilversum ontvangen. De omroep
was echter een spreekbuis van de bezetters geworden.
Daarom luisterden velen ook naar de B.B.C. Het

luisteren naar de Engelse zender was wel verboden,
maar dit was moeilijk te controleren. De uitzendingen
van de BBC vormden een tegenwicht tegen de propaganda van Hilversum.
Dagbladen. De volgende regionale kranten werden in
Hilvarenbeek verspreid: 'Het Nieuwsblad van het
Zuiden' en 'De Nieuwe Tilburgsche Courant'. De
laatste is de hele bezettingstijd verspreid. Het poli-
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tieke nieuws van deze kranten was onveranderlijk
pro-Duits gekleurd. Een scherpe censuur zorgde ervoor dat er alleen artikelen verschenen die de Duitse
overwinningen luidkeels bekend maakten. Nederlagen werden wel vermeld, maar weggewuifd. Voortdurend werd er een beroep gedaan op de lezers om zich
aan te sluiten bij de voorstanders van de Nieuwe Orde.

- Lokale pers. Tot en met 27 september 1941 verscheen
in de gemeente, het weekblad 'De Hilverbode'. Eind
september kreeg deze krant een verschijningsverbod,
net als zoveel andere plaatselijke bladen. Ook de Hilverbode ontkwam niet aan de gelijkschakeling van de
pers. Zo stond er op 1 juni 1940 al een artikel mét foto
(de enige in het blad) over Rijksminister Seyss-In-
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quart. Op 26 april 1941 verscheen er een artikel om Adolf Hitler te feliciteren met zijn 52e verjaardag. Het taalgebruik doet vermoeden dat de tekst niet van Hilvarenbeekse oorsprong is, maar rechtstreeks is verstrekt door
de Duitse autoriteiten.
Overal waar Germanen leven, werken en strijden, dus in
het hooge Noorden van Noorwegen, zowel als in het
Zuiden van den Balkan, of onder de gloeiende Afrikaansche zon, hebben al dan niet geuniformde nationaal-socialisten stram in de houding gestaan en met hun gedachten verwijld bij den grooten Leider, die eens als
eenvoudig frontsoldaat uit het verslagen monarchale
leger opstond om zijn volk den weg te wijzen uit de
diepste ellende naar sociale rechtvaardigheid en een
lichtende toekomst.
Toch was de redaktie van De Hilverbode, die werd uitgegeven door Jac Naaijkens zeker niet pro-Duits. In de
eerste redactionele artikelen die na de bezetting van de
12e mei werden geschreven bleek dat het blad sterk nationalistisch dacht. Dat wordt wel duidelijk door een
anecdote in het blad van 29 juni 1940.
Toen hier de eerste SS-mannen binnenrukten en een
burger - uit angst - hen de Hitlergroet bracht, antwoordde een soldaat: 'Das wollen wir ja gar nicht. Sie sind
keine Deutsche!'
Dit antwoord was typerend. Inderdaad, wij zijn geen
Duitschers en wij moeten meer dan ooit zijn: NEDERLANDERS. Wij moeten hebben:
Een fier zelfbewustzijn
Een gepast gevoel van eigenwaarde
Wij moeten zijn:
Een volk dat zijn eigen krachten kent en ontwikkelt.
Een volk met KARAKTER.
- Er zijn nog andere propagandamiddelen en -akties geweest. Met name: aanplakbiljetten, de bioscoopjournaals
in de Tilburgse bioscopen en de V-aktie.
Door lokale N.S.B.-ers werden er na de Duitse aanval op
de Sowj et-Unie V-s geschilderd op verschillende plaatsen
in het dorp. De V stond voor viktorie. De Duitsers claimden dat zij - voor Europa - op alle fronten wonnen.

Dorpsgenoten die aan deze stelling twijfelden ondernamen tegenakties. Zo werden de V-s zo gewijzigd dat er
een W kwam te staan (van Wilhelmina). De met veel
tam-tam gevoerde V-aktie werd in Hilvarenbeek dan ook
geen succes^''.
Wat waren de onderwerpen van de Duitse propaganda?
Welke mentaliteitsverandering wilden de nazi's bewerkstelligen?
Allereerst was er de Nieuwe Orde. De Nederlanders zouden zich moeten neerleggen bij de nieuwe toestand in
Europa. Er zou een soort statenbond ontstaan onder de
hegemonie van het Duitse Rijk. Het nationaal-socialisme
zou de ideologie van het nieuwe Europa worden. Nu
wisten de Duitsers ook wel, dat men de bevolking niet
een-twee-drie tot hun ideologie zou kunnen bekeren.
Maar wanneer de Nederlanders zich bij de veranderende
situatie zouden neerleggen was de eerste stap gezet. En
inderdaad, bij veel Nederlanders leefde een soort berusting in de toestand. Men geloofde niet dat de Duitsers de
eindoverwinning zou ontgaan. Dan kon men zich maar
beter neerleggen bij de Nieuwe Orde. Treffend wordt dit
verwoord door een artikel in de Hilverbode van 21 september 1940. Let wel, het volgende fragment is misschien niet onder Duits toezicht geschreven. Maar als een
artikel een anti-Duitse strekking had, leidde dat onveranderlijk tot een verschijningsverbod van het blad.
Of ons land zijn zelfstandigheid na den oorlog hergeven
zal worden, ja dan neen, hangt natuurlijk in eerste instantie af van de overwinnaar. Met groote mate van
waarschijnlijkheid kan men aannemen dat Duitsland dit
zal zijn, en op de vraag, of de mogelijkheid bestaat dat
wij bij het Rijk zullen worden ingelijfd, moeten wij antwoorden:
Hoe ontzettend het ook voor ons zou zijn, en hoe kwetsend voor ons gevoel van nationale waardigheid, deze
mogelijkheid bestaat inderdaad. Zij bestaat namelijk,
als ons volk geen oog zou hebben voor den nieuwen
geest en een hinderpaal zou vormen in de nieuwe Europeesche ordening.
Over het anti-semitische aspect van de Duitse propagan-
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EENHEID
DAT EISCHT HET NEDERLANDSCH BELANG
Inwoners van Hilvarenbeek en Omstreken komt daarom luisteren
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Totdat het Nationaal Front in
1941 verboden werd kon deze
fascistische partij ook in
Hilvarenbeek op aanhang
rekenen.
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da kunnen we kort zijn. Dat sloeg niet aan. Er bestond in
Nederland geen Jodenprobleem; in Hilvarenbeek woonden niet eens Joden. Hen dus de schuld van alle ellende in
Europa in de schoenen schuiven, kwam iedereen erg
vergezocht voor.
SuksesvoUer was het anti-communistische aspekt van de
propaganda. Het communisme werd door de nazi's
meestal bolsjewisme genoemd. Met hun communistenhaat sloten de Duitsers aan bij wat leefde onder de
bevolking. Vooral van kerkelijke kant was voor de oorlog scherp gereageerd op deze ideologie. Vooral het
atheïstische karakter van het bolsjewisme was het grote
struikelblok.
Vooral toen Duitsland in juni 1941 de strijd aanbond met
de Sowj et-Unie werden alle registers van de propaganda
ver opengetrokken. De bezetters wilden voorkomen dat
de Nederlandse bevolking zou reageren in de trant van:
laat die twee elkaar maar afslachten, dan zijn wij de
lachende derde!
De bevolking moest gewonnen worden voor de Duitse
zaak. Men moest zich identificeren met de strijd die het
Derde Rijk voerde tegen de Sowj et-Unie. Het ging immers om het voortbestaan van de Westerse beschaving.
En onze cultuur was bij de nazi's in de beste handen. Een
artikel in De Hilverbode van 19 juli 1941, kort na het
begin van de strijd aan het oostelijk front:
Van Dezen Tijd
Het bolsjewisme en wij
(enkele fragmenten)
Dit is de kern van het streven van het bolsjewisme; het
geesteselement in de menschheid verwoesten. Vóór alles
en boven alles wil het bolsjewisme de geest dooden en de
lagere dierlijke sfeer in het menschdom ontbreidelen en
tot heerschappij brengen.
Het streven naar de wereldmacht is tot op het huidige
moment voor de Sovjets een levend ideaal geweest. Het
bolsjewisme streeft naar de stichting van het rijk der
geestelijke woestenij.
Zoo is het duidelijk (afgezien nog van al de materiële
ellenden die het sovjet-paradijs vertoont) dat het voor

ons katholieken een dure plicht is tegen het communisme
stelling te nemen en stelling te blijven nemen.
Was de Duitse propaganda succesvol in Hilvarenbeek?
Mijns inziens moet het antwoord ontkennend zijn. Nergens is te bespeuren dat de nazi's erin slaagden hun ideologie aan de bevolking op te dringen. Weliswaar zijn er
burgers geweest die dienst namen bij de Waffen SS om
aan het oostfront te gaan vechten. Maar dit waren slechts
geïsoleerde gevallen^^.
In het algemeen bleef de bevolking afwijzend tegenover
de bezetters. En naarmate de aanwezigheid van hen langer duurde, nam het verzet steeds sterker toe.
Mislukking van de gelijkschakeling
Er zijn meer voorbeelden van gelijkschakeling geweest.
Zo zouden alle artsen lid moeten worden van de Artsenkamer. De Nederlandse doktoren, die intern zeer
goed georganiseerd waren, weigerden hieraan medewerking te verlenen. De artsen die gedurende de bezettingstijd in Hilvarenbeek werkzaam waren, Ruhe en
Heezemans, sloten zich bij het protest tegen de Artsenkamer aan.
Ook de vooroorlogse vakbonden werden opgeheven. In
plaats daarvan werd het Nederlandsche Arbeidsfront
opgericht. Maar weinig arbeiders voelden zich tot deze
nazistische organisatie aangetrokken. Het N.A.F, kreeg
maar enkele leden in de gemeente.
De gelijkschakeling' werd dus een fiasco. De bevolking
van ons land, waarvoor Hilvarenbeek als voorbeeld moge dienen, nam het nationaal-socialisme niet over. De
Nederlanders wilden niet opgaan in het Groot-Germaanse Rijk. Men wilde de eigen identiteit behouden. Degenen die wel medewerking verleenden aan nationaal-socialistische organisaties deden dat vaak uit onkunde, omdat het van hogerhand bij hun funktie werd gevoegd of
uit angst voor represailles. Overtuiging kwam er niet bij
kijken.
Ook de Duitsers realiseerden zich dat. Toen ze bemerkten dat het Nederlandse volk niet voor het nationaal-socialisme te winnen was, werd hun onderdrukking sterker.

4. Onderdrukking
Kort na de bezetting van Nederland in mei 1940 leefde er
onder de Duitse autoriteiten nog de overtuiging dat men
het Nederlandse volk wel voor zich kon winnen. In het
kader van de politiek om het vertrouwen van de bevolking te krijgen pasten maatregelen als het vrijlaten van de
krijgsgevangenen van het Nederlandse leger, en de afschaffing van het fietsplaatje (rijwielbelasting).
Toen echter de gelijkschakeling mislukte, de bevolking
Het hoofdkwartier van de Duitse grensbewakingstroepen in
Hilvarenbeek was de oude pastorie aan de Koeistraat.
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van Nederland geen of onvoldoende steun gaf aan de
Duitse aanval op het bolsjewisme, en zich zelfs tegen de
Duitsers keerde, veranderde de houding van de bezettende macht. De Duitse autoriteiten begonnen aan een
exploitatie op grote schaal van ons land. Zowel met
mensen als materieel moest Nederland worden ingeschakeld in de Duitse oorlogsmachine. Indien nodig, gebeurde dat met geweld. Enkele voorbeelden van onderdrukkingen zullen wij in dit hoofdstuk bezien. Maar ondanks de terreur bleef het Nederlandse volk praktisch
eensgezind in zijn afwijzing van het nationaal-socialisme.
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De landbouwers moesten
verplicht draad leveren aan de
Wehrmacht. De Duitsers gebruikten dit voor versperringen.

57
Inlevering van metalen
De strijd aan het Oostfront was geen Blitzkrieg geworden, maar een zich moeizaam voortslepend gevecht in de
Russische modder en sneeuw. Voor een langdurige strijd
ontbrak het de Wehrmacht aan voldoende voorraden.
De Duitse industrie, die aanvankelijk maar voor een
klein deel wapens produceerde, moest meer en meer de
produktie omschakelen op vhegtuigen, tanks en kanonnen. Spoedig bleek echter dat de natuurlijke reserves aan
metalen niet toereikend waren om aan de enorme vraag
naar grondstoffen te voldoen. De bezette gebieden
moesten daarom worden leeggeroofd.
Zo moest Nederland naast voedsel ook metalen leveren.
De bezetter ging er middels publikaties toe over om de
inlevering te eisen van alle voorwerpen van tin, koper,
nikkel en lood. De krant somde voorbeelden op als
'aschbakken, bloempotten, bonbonschalen, vogelkooien, fruitschalen enz.'. Het was strafbaar als men wat
achterhield.
De gemeente moest het inleveren van metalen zelf organiseren. Frans Zigenhorn werd aangesteld voor de administratie en F. Bosmans als deskundige, tegen een
uurloon van respectievelijk ƒ 0,40 en ƒ 0,60^.
Het onttrekken van waardevolle metalen bleef heel de
bezetting voortduren. Het werd de boeren zelfs verplicht
om gladde draad en prikkeldraad te leveren aan de
Wehrmacht^. Het zilveren muntgeld moest men eveneens afstaan. Het zou worden omgewisseld tegen zinken
munten. Het spreekt vanzelf dat velen de hand lichtten
met deze maatregelen.
Maar het meest in het oog lopend was toch wel de roof
van de torenklokken. In 1942 werden de kerkklokken in
deze gemeente door de Duitsers in beslag genomen". Het
brons was uitstekend materiaal voor het vervaardigen
van kanonslopen. Slechts enkele klokken uit het dorp
Hilvarenbeek en uit Esbeek zijn na de bevrijding
boven water gekomen^. Overigens kreeg de gemeente na het verdwijnen van de klokken nog een offerte: men kon een versterker met luidsprekers installe-

ren. Een grammofoonplaat met klokgelui werd bijgeleverd.
Overigens zat er aan deze roof nog wel een positieve
kant. Het versterkte bij de bevolking de indruk dat de
Duitsers de oorlog gingen verliezen. Gedachtig het
rijmpje met die typische verzetshumor: Klokken uit de
toren, de oorlog is verloren.
De klokken van de kerktorens werden geroofd. Het brons
diende voor de fabricage van granaathulzen en kanonslopen.
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Er waren verscheidene beroepen uitgezonderd van de plicht
om in Duitsland te gaan werken. Leerkrachten waren nodig in
het eigen land.
De arbeidsinzet
Er was in het Derde Rijk een groot gebrek aan arbeidskrachten. Veel mannen waren aan de industrie onttrokken
om dienst te nemen in de Wehrmacht. Het inzetten van
Duitse vrouwen in de oorlogsindustrie was niet toe-

reikend om het grote tekort op te vangen. Het werd voor
de nazi's van het grootste belang om Duitse arbeiders te
vervangen door bijv. Nederlanders. Zo zouden er meer
soldaten voor het front vrijkomen. En bovendien zou de
oorlogsproduktie geen stagnatie ondervinden.
Aanvankelijk poogde men Nederlanders vrijwillig te
strikken voor arbeid in Duitsland. De economische situatie in Nederland was verre van rooskleurig. De
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buitenlandse handel met andere gebieden dan het Duitse
Rijk was praktisch afgesneden. Het Gewestelijk Arbeidsbureau in Tilburg bemiddelde bij het sturen van arbeiders
naar Duitsland*. Maar aangezien de animo voor arbeid in
het buitenland niet groot was, werd de schroef allengs
aangedraaid. Steeds meer druk werd er op de werklozen
uitgeoefend om werk in de Duitse landbouw en industrie
te accepteren.
De strijd tegen de Sowjet-Unie maakte de toestand urgent. Vooral toen de snelle overwinning in de Blitzkrieg
uitbleef, werden nieuwe arbeidskrachten broodnodig.
Op 23 maart 1942 werd de 'Dienstverplichting voor het
Buitenland' ingevoerd. Een maatregel die nog verschillende malen werd uitgebreid. Weinig maatregelen
hebben er zo toe bijgedragen dat de bezetters gehaat
werden als juist de arbeidsinzet. Op alle mogelijke manieren probeerde men aan tewerkstelling in Duitsland te
ontkomen. Het Gewestelijk Arbeidsbureau probeerde de
maatregelen zoveel mogelijk te saboteren'. Dat dit niet
altijd lukte blijkt wel uit het verhaal van C. van Riel:
Iedereen was opgeroepen om in Duitsland te werken,
maar ik wilde daar niet naar toe. In Tilburg op het
Arbeidsbureau zat iemand die valse papieren kon verschaffen. Daar heb ik een hele tijd mee rondgelopen. De
ambtenaar die ze had verstrekt heette Klop. Maar hij
werd opgepakt. Alle mensen die toen een persoonsbewijs of papieren hadden, die waren ondertekend door
Klop, waren toen verdacht. Hij had trouwens ook veel
persoonsbewijzen ondertekend die wél klopten. Maar
werd je gecontroleerd en bleken de papieren vals, dan
werd je ook opgepakt.
Ergens op de weg in Esbeek werd ik gecontroleerd door
de Grensbewaking. Ik werd meegenomen naar hun
hoofdkwartier in de oude pastorie aan de Koestraat.
Vandaar werd telefonisch via het Arbeidsbureau gecontroleerd of mijn papieren klopten. Maar ik was daar niet
ingeschreven. Toen hebben ze me eerst naar Vught gebracht. Zodra er veel bij elkaar waren, gingen we op
transport naar Amersfoort. Daar heb ik zes weken gezeten. Het was er erg slecht. Zo slecht, dat toen de

Duitsers zeiden dat je 'vrijwillig' naar Duitsland kon
gaan, iedereen dat deed. Men geloofde dat ze het in
Duitsland niet slechter konden krijgen. Ikzelf dacht aan
een mogelijkheid om te ontsnappen. We werden op
transport gesteld naar Westfalen. Met 300 personen liepen we naar het station, begeleid door 200 SS-ers. We
moesten een nachttrein nemen.
In de trein trof ik twee anderen die ook wilden vluchten.
Met zijn drieën spraken we af om tussen Boxtel en Best
eruit te springen. Maar in elk van de coupes zat een stel
SS-ers. Toen die even met anderen gingen praten, deden
wij de deur van de trein open en sprongen eruit. Ik sloeg
2 a 3 keer over de kop en raakte iets hards. Meteen was
ik buiten kennis. Misschien was het de andere rail. Mijn
ene kameraad had zijn vinger gebroken bij de val. De
derde ging er zo vandoor. De trein stopte. Natuurlijk
hadden ze ons zien springen. Er waren schijnwerpers op
de trein gemonteerd. In het licht daarvan gingen de
bewakers op zoek. Van Bijsterveldt had me in de sloot
getrokken en was er vervolgens ook vandoorgegaan. De
bewakers vonden me in die sloot. Ze hebben me opgepakt en terug in de trein gelegd. In Eindhoven op het
station kwam ik bij. Ik lag op een bank met zeven SS-ers
rond mij. Ze ondervroegen me. Ik zei dat ik tegen de
deur had liggen dommelen en er toen uitgevallen was.
Van de andere vluchters zei ik niets. De anderen in de
trein steunden mijn verhaal. En dat geloofden de
Duitsers, althans ze hebben er niets op gezegd.
Na nog een mislukte ontsnappingspoging tijdens een
luchtaanval ben ik via drie 'Durchgangslagers' (doorgangskampen) bij een boer terechtgekomen. Daar heb ik
een maand of zeven gezeten. Al was ik maar knecht, ik
had het er héél goed. Als hij weg was mocht ik van haar
zelfs in de kamer. Ik luisterde zelfs in de kamer met hun
ontvanger naar Radio Oranje, en vertelde hen dan wat
er gebeurde.
Ik ben terug kunnen komen uit Duitsland met een papier
van dokter Ruhe dat mijn moeder erg ziek was. De
Ortskommandant in Tilburg had het ondertekend. Ik
kreeg toen drie dagen verlof. Dat was zes weken voor de
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A A N DE B U R G E R S V A N H I L V A R E N B E E K

Enkele -'njen geleden heeft Nederland opnieuw zijn doden herdacht en de bevrijding

< Pamflet van ir. v. Meel De schrijver
wil hierin de lezers herinneren aan de
onderdrukking van de bezettingstijd.
gevierd.

Het Nederlandse volk herinnert zich dan weer opnieuw en zeer levendig wat dat volk geleden
en ondervonden heeft aan onrecht en aan het onrechtvaardig en bruut geweld dat het moest ondergaan
van de bezetters van ons land, het Duitse Nazidom.
De bevolking van Nederland herinnert zich dan weer opnieuw en zeer levendig hoe gedurende die
bezetting weerloze burgers werden afgeranseld door de Nazi's, hoe tienduizenden Nederlandse arbeiders
gedwongen werden weggevoerd \'oor de Arbeidseinsatz. hoe tienduizenden Joodse medeburgers met vele
andere als beesten naar de concentratiekampen werden getransporteerd om met meer naar hun vaderland,
hun huis en gezin terug te keren; om in die kampen te verkommeren van honger, van ellende en van
verdriet: om er te worden vergast en om er als waardeloos vuil in ovens te worden verbrand, mannen
en vrouwen, jongens en meisjes en kinderen.
De bevolking van Nederland herinnert zich dan weer hoe een weerloze en onschuldige bevolking
van Putte door de Nazi's werd uitgemoord, hoe gijzelaars in de bossen van Gorp aan palen gebonden
werden neergeknald.
Het volk herinnert zich hoe Nederland systematisch werd uitgeplunderd en beroofd, hoe de
fabrieken werden leeggehaald, de voorraden werden weggevoerd, de dijken van de Wieringermeer zonder
noodzaak werden doorgestoken, alles wat rijden kon wsrd gestolen en de havenwerken van Rotterdam
en Amsterdam werden opgeblazen.
Het volk van Nederland herinnert zich dit alles en nog zoveel ander onrecht meer.
Ook de bevolking \an Hil varen beek herinnert zich die jaren van onderdrukking, van schaamteloos, van onbeheerst en bruut geweld van de Nazi-bezetters.
De bevolking van Hilvarenbeek herdenkt zeer in het bijzonder gedurende de 2in\olle kerkdiensten
en de minuten van plechtige stilte bij het herdenkingskruis degene van hen die neergeschoten en vermoord
zijn door de Nazi's en hen die niet zijn teruggekeerd uit het Koncentrationslager. uit die oorden van verschrikking, van ..Nacht und Nebel".
Maar dan denkt de bevolking van Hilvarenbeek ook weer aan hen die collaboreerden met de
Nazi's, aan de profiteurs en aan hen die slemppartijen en drankgelagen hielden met ortskommandanten.
officieren van de Gestapo en andere soortgelijke elementen van het Nazi-regiem. Terwijl zij profiteerden.
kwamen andere om van ellende, kommer en verdriet en werden vermoord omdat zij in verzet kwamen
tegen de dictatuur en het onrecht.
Vergeven moet men. maar dat alles vergeten is lafheid.
Bij de komende verkiezingen van de gemeenteraden dienen te burgers zich dit alles duidelijk te
herinneren en zij hebben daarmee rekening te houden bij het uitbrengen van hun stem aan hem aan
wie zij hun vertrouwen schenken en aan wie zij hun belangen toevertrouwen.

Dr. Ir. C. ). V A N

MEEL

Oud-gijzelaar
1942—1944.
Oud-commandant
binnenlandse
strijdkrachten.
Oud-waar nemend burgemeester van Hiluarenbeek.
Oud-lid van Gedeputeerde Staten vanNoord-Brabant.
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
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bevrijding. Die tijd ben ik ondergedoken gebleven. In die
tijd is de grenspolitie nog bij mij thuis binnengevallen.
Overigens zijn er maar weinig uit Beek in Duitsland
geweest. Ik was er een van.'
De Duitsers hebben nog andere middelen te baat genomen om arbeidskrachten te pakken te krijgen. In mei
1944 moesten door de gemeente mannen worden aangewezen om in Zeeland te gaan graven voor de Wehrmacht*. De Duitsers verwachtten een invasie en de kustverdediging moest worden versterkt.
De secretaris J. van der Burg en de gemeenteambtenaren
weigerden mee te werken. De N.S.B.-burgemeester
Bressers belde daarop de S.D. (de geheime politie). Maar
het gesprek werd afgeluisterd door de secretaris. Hij had
namelijk een afluisterlijn aangelegd vóór de nieuwe burgemeester kwam. De S.D. gaf de burgemeester de opdracht om de ambtenaren voor 2 uur aan het werk te
zetten, anders zouden ze om 3 uur worden opgehaald en
naar Vught worden gebracht. De secretaris verklaarde
tegenover de burgemeester dat hij met de ambtenaren
zou gaan praten en dat ze dan wel weer zouden beginnen. Toen de burgemeester echter ging eten saboteerden
van der Burg en de ambtenaren het bevolkingsregister en
doken onder.
Regelmatig organiseerden de Duitsers controleposten en
razzia's. De aangehoudenen werden dan gecontroleerd
of hun papieren klopten. Er waren allerlei beroepen die
waren uitgezonderd van arbeid in Duitsland of elders.
Een boer, een gemeenteambtenaar, een dokter, brandweerman waren allemaal hier nodig. Geen wonder dat
deze beroepen op een valse Ausweis (vrijwaring voor
tewerksteUing) werden vermeld. Het voorkwam deportatie naar elders. In een brief van Narda Naaijkens aan
haar broer Jan (niet gedateerd) geeft ze het verloop van
zo'n controle*.
Die dikkoppen van de Zoll hebben Woensdag Theo Zigenhom opgepikt. Hij ging met Harry van Raak en Toon
Smolders naar Esbeek en om 'n draai van de weg stonden ze opeens tegenover, ik geloof, 2 Duitsers, die om
hun persoonsbewijs en Ausweis vroegen. Harry en Toon

]r.C. van Meel was gegijzeld in St. Michielsgestel. Zou er in de
gemeente iets gebeuren tegen de bezetters, dan liep zijn leven
groot gevaar.
mochten 'weiter fahren' maar Theo, die geen Ausweis
had probeerde er tussenuit te trekken. Hij had echter
pech want hij liep een doodlopend paadje in. Toen hadden ze hem. Ze hadden 4 keer geschoten, 't Was om een
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uur of acht 's avonds. Hij werd naar de pastorie (hoofdkwartier van de grenswacht) gebracht met een menigte
achter hen aan. V^/oest waren die kerels. Donderdag
hebben ze hem naar Den Bosch gebracht. Geboeid en
wel tusschen twee marechaussees. Hoe vind je de houding van die lui?
Niet alle naar Duitsland gedeporteerde arbeidskrachten
Fusilladeplaats en monument op het landgoed Gorp en Roovert, op het grondgebied van de gemeente Goirle.

^ i ,

•*'*^.

•'

keerden uit hun gevangenschap terug. Janus Brekelmans
was afkomstig uit de Biest. Hij studeerde aanvankelijk
aan de Economische Hogeschool. Op 29-jarige leeftijd
overleed hij in Einsbeck (D) op 19 december 19441".
Gijzelaars en represailles
Om te voorkomen dat in de bezette gebieden aanslagen
werden gepleegd op Duitse militairen, installaties van de
Wehrmacht, vooraanstaande collaborateurs en dergelij-
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Ir. C.J. van Meel zat in de jaren 1942-1944 als gijzelaar in
het seminarie Beekvliet in St.-Michielsgestel". De Duitsers kozen als gijzelaars steeds notabelen uit hun omgeving. Ir. van Meel had een belangrijke rol vervuld in de
Nederlandsche Unie en was plaatsvervangend voedselcommissaris in de provincie Noord-Brabant. Mevr. A.M.
van Meel-Borm herinnert zich nog hoe haar toenmalige
verloofde werd opgehaald.
Op 2 juni 1942, het was Sacramentsdag, kwamen we 's
Toestemming om in de tuin te mogen komen. De gijzelaars avonds thuis. We woonden toen nog op de Markt. De
hadden iets meer vrijheid dan gewone gevangenen.
ke, gingen de bezetters ertoe over om gijzelaars te nemen. Ze konden om het leven worden gebracht in geval
van een ernstige onregelmatigheid jegens de bezettende
macht. Het nemen van dit soort represailles hoorde tot de
onderdrukkingsmaatregelen van de Duitsers. De gijzelaars leefden relatief comfortabel, vergeleken met echte
gevangenen, in leegstaande kloostergebouwen in Haaren
en St.-Michielsgestel.
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Kerstgift voor de geïnterneerde
gijzelaars van de Nederlanders
in Argentinië. De sigaretten
werden via het Rode Kruis
verdeeld.
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Duitsers waren die dag al verschillende keren aan de
deur geweest, maar we waren toen niet thuis. Mijn man
was daarvoor al gewaarschuwd, maar in goed vertrouwen was hij toch naar huis gegaan.
Er werd gebeld. Toen we open deden stonden er ineens
drie Duitsers binnen. Ze waren in burger.
Ze zeiden: 'Sie sollen mitkommen'.
'Waarom?' Daar kreeg hij geen antwoord op. Hij mocht
alleen wat kleine spullen meenemen en werd in de auto
gezet. Ze vertrokken met onbekende
bestemming.
Gelukkig, want we waren erg ongerust, werd de familie
diezelfde nacht nog gebeld door professor de Quay. Cees
zit veilig bij hen in Beekvliet.
Daar is hij toen gebleven tot eind april '44. Zonder
opgaaf van reden kon hij toen vertrekken.
Enkele malen mocht hij het kamp verlaten. We konden

inQ

L.

•
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dan contact met elkaar hebben. Zo schreef men bijvoorbeeld vergaderingen uit in verband met de voedselvoorziening. Cees was plaatsvervangend
voedselcommissaris. Zulke vergaderingen werden soms zelfs gebruikt
om naar Hilvarenbeek te komen.
Op 15 augustus werden in het landgoed Gorp en Roovert
5 gijzelaars uit Michielsgestel gefusilleerd. Het was een
represaille voor een mislukte aanslag op een spoorwegviaduct in Rotterdam op 7 augustus. De fusillade vond in
het diepste geheim in de nacht van 14 op 15 augustus
plaats door eenheden van de Ordnungspolizei. De executieplaats ligt juist op het grondgebied van de gemeente
Goirle. De vijf slachtoffers kwamen ook niet uit deze
gemeente. Een behandeling van de juiste toedracht van
het gebeurde valt dus buiten de kader van dit boek. Maar
Ir. Van Meel heeft nog wel een rol gespeeld bij de iden-
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tificatie van de slachtoffers. Een boswachter had in de
nacht van de executie de schoten gehoord. Toen hij in de
richting van het geluid ging merkte hij Duitsers op in de
bossen. Korte tijd later raakte bekend dat er vijf gijzelaars gefusilleerd waren. De boswachter en dhr. Van
Puyenbroek vermoedden dat het geweervuur en de
Duitse aanwezigheid iets met de executie van doen hadden. De boswachters hebben na lang zoeken de plek
gevonden waar de gijzelaars begraven waren. De
Duitsers hadden gepoogd alle sporen uit te wissen. Zelfs
de palen waaraan de slachtoffers vast hadden gezeten
hadden ze mee begraven. Maar door met ijzeren pinnen
overal in de bodem te prikken vond men een plek waar
de grond erg zacht was. Hier waren de vijf gijzelaars
onder de grond gestopt. Met een pin waaraan een haak
zat werd een stuk stof getrokken. Bij een bezoek van Ir.
Van Meel werd hij door boswachters in vertrouwen genomen. Algemeen wist men dat Van Meel gijzelaar in
St.-Michielsgestel was. Volgens mevr. Van Meel kon
Ir. Van Meel geen volledige zekerheid geven over de
herkomst van de stof. Hij achtte het echter wel waarschijnlijk dat ze van kleding van de slachtoffers afkomstig
was'^. Pas toen na de oorlog de stoffelijke overschotten
werden opgegraven kwam onomstotelijk vast te staan
dat die nacht inderdaad daar als represaille de bewuste
gijzelaars waren omgebracht.
Toen gemeentesecretaris J. van der Burg in mei 1944
onderdook namen de bezetters hun toevlucht tot een
andere represaillemaatregel. Zijn echtgenote Maria van
der Burg-Rooyackers werd daarop door de S.D. gearresteerd. Het huisraad werd in beslag genomen'-^. Mevrouw
Van der Burg werd overgebracht naar het kamp Vught.
Pas een jaar later, in mei 1945, keerde ze in Hilvarenbeek terug. i".
De behandeling die de gearresteerde verzetsmensen ondergingen komt in hoofdstuk zeven ter sprake.
Radio's en rijwielen
Op bevel van de leider van de SS en de politie Rauter
werden op 13 mei 1943 alle radio's die zich in particuher

bezit bevonden verbeurd verklaard. De volgende dag
werd dit bevel via de pers medegedeeld. Er werden uitzonderingen gemaakt. N.S.B.-ers en Nederlanders die bij
de Wehrmacht dienden mochten hun toestellen behouden. Zware straffen stonden er op het achterhouden van
een radio. Zo kon alle huisraad in beslag worden genomen. En dat in een tijd dat er niets te koop was!
We kunnen deze maatregel niet los zien van de stakingen
die eind april, begin mei 1943 gehouden werden. Via
Radio Oranje (de BBC) was geheel Nederland op de
hoogte gehouden van het verloop van de stakingen. Om
dit voor de toekomst onmogelijk te maken ging men
ertoe over de radiotoestellen in beslag te nemen.
Een groot deel van de bevolking bezat geen radio. Van
het deel dat er wel een bezat kwam maar een deel bij de
Duitsers terecht. Veel radio's werden verstopt en clandestien beluisterd.
Zo ging het ook bij de familie Elings:
'Wij hadden een oude en een goede radio. De oude
hebben we ingeleverd, de goede hebben we zelf gehouden. We hadden hem verstopt in een kastje op de opkamer. We hadden er nog wat kleren of zo, bovenop liggen.
Zo luisterden we toch naar Radio Oranje.'
De haat tegen de Duitsers bij de gewone man werd nog
oneindig veel groter door het in beslag nemen van rijwielen. In juli 1942 was men daar al mee begonnen. Om
een snellere verplaatsing van troepen te bewerkstelligen
zouden fietsen goede diensten kunnen bewijzen. De Nederlandse bevolking moest die fietsen leveren.
Personen die voor het uitoefenen van hun beroep op de
fiets waren aangewezen werden van deze maatregel uitgezonderd. De gemeente Hilvarenbeek verstrekte hen
een papier, dat hen vrijwaarde voor inbeslagname.
Het afnemen van fietsen is de hele bezettingstijd doorgegaan. Vooral aan het einde van de bezettingstijd toen het
Duitse leger terugtrok was geen enkele fiets meer veilig.
Sjef Smolders ondervond dit aan den lijve.
'Mij hebben ze ook een fiets afgepakt. Het was een oud
damesfietsje met volle banden. Ik weet nog goed dat Jan
Stads die maakte, van de zijkanten van autobanden.
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De gemeente verstrekte een officieel papier dat een fiets onmisbaar was voor het uitoefenen vaneen beroep. Maar aan het
eind van de oorlog was zelfs dit document geen garantie tegen
inbeslagname door de Duitsers.
Het was op het laatst van de oorlog in '44. Mijn fiets
stond op de plaats. Een mof kwam gewoon achterom.
Niemand durfde iets te zeggen. Mijn moeder zag het
gebeuren. Maar ze schoten je vlot voor je raap als je er
iets tegen deed.
Echt gefietst hebben ze er niet eens mee. Hij stond tegen
een versperring. Ik ben hem toen zelf terug gaan halen.
Er stond een mof bij op wacht. Die zei er niets van.
'Mein Fahrrad, mein Fahrrad!' riep ik allemaal.

Ik weet nog dat heel de buurt stond te kijken dat ik dat
durfde.
Duiven
Naast het onpeilbare grote leed, is er ook het kleine leed
geweest. Laten we als voorbeeld de duivenhouderij
noemen. In Hilvarenbeek bevond zich een bloeiende
duivensportvereniging 'De Reisduif'. Al spoedig na de
Duitse binnenkomst werd zij getroffen door de maatregel
dat de duiven in hun hokken moesten blijven. De bezetters zullen ongetwijfeld verwacht hebben dat deze dieren
ook voor verzetsaktiviteiten gebruikt zouden kunnen
worden.
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Kort daarop werden de duivenhouders verphcht hun
beesten te doden en de poten op het gemeentehuis in te
leveren. Er stonden zware straffen op het achterhouden
van postduiven. De meeste duivenliefhebbers gaven gehoor aan dit bevel. Enkelen hielden tóch hun dieren
achter. Janus v.d. Boom werd om deze reden bestraft.
Terwijl Piet Loyens gearresteerd werd en zelfs gedeporteerd is geweest naar Frankrijk. Na de bevrijding moesten de duivenliefhebbers weer van voor af aan beginnen.
Hun duiven haalden ze uit België, daar hadden de autoriteiten een maatregel tot het ombrengen van alle postduiven niet afgekondigd^^.

5. Collaboratie
De omvang van de collaboratie in de gemeente Hilvarenbeek
Kort na de bevrijding waren er 22 personen uit deze
gemeente vastgezet op verdenking van collaboratie*.
Daarnaast waren er nog 20 collaborateurs voortvluchtige. Het waren niet allen gemeentenaren. Zo hoorde de
staf van Kamp Bunthort ook tot de gezochten. Niet al de
gearresteerde personen zijn werkelijk veroordeeld wegens samenwerking met de vijand. Een deel is naderhand
vrijgelaten, zonder dat de rechter hen heeft veroordeeld
wegens collaboratie. Op een van die gearresteerden wil
ik nader ingaan.
De meest omstreden man, wat betreft collaboratie, was
Gerard Kuypers. De contacten die hij met de Duitsers
onderhield wekten groot afgrijzen op bij een deel van de
bevolking. Ir. C. van Meel heeft het over G. Knijpers
wanneer hij in een pamflet de bevrijding herdenkt (fragment)-'
'Maar dan denkt de bevolking van Hilvarenbeek ook
weer aan hen die collaboreerden met de Nazi's, aan de
profiteurs en aan hen die slemppartijen en drinkgelagen
hielden met ortskommandanten,
officieren van de Gestapo en andere soortgelijke elementen van het Nazi-regiem. '
Allerwegen was bekend dat men zich tot Kuypers kon
richten als men moeilijkheden met de Duitsers had. Toen
twee ondergedoken burgers gearresteerd waren door de
Duitse grenswacht werden ze overgeleverd aan de Nederlandse marechaussee. Zij moesten zorgen voor verder
transport naar Den Bosch (of Vught). Narda Naaijkens
schrijft hierover"*:
Wouters (groepscommandant) had zelfs gevraagd of hij
niet bij de Lange (bijnaam van G. Kuypers) werkte,
ofschoon hij heel goed wist dat 't niet zo was. Waarschijnlijk om hun op een idee te brengen natuurlijk.
Maar ze zijn er natuurlijk niet op ingegaan.
G. Kuijpers is na de oorlog niet veroordeeld. Hij is gewoon vrijgelaten. Het is dus niet aan mij om zijn optreden
te beoordelen. Elders in het boek komt zijn optreden
nader aan de orde.
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Onder collaboratie verstaan we: samenwerken met de
vijand. Heel vaak had die samenwerking een gedwongen
karakter. De marechaussee moest namens de Duitsers
optreden. Het gemeentelijk apparaat werkte in de oorlog
gewoon door. Tal van Duitse maatregelen moesten zij
uitvoeren: bijv. inleveren van metalen, uitgifte van persoonsbewijzen, de organisatie van nationaal-socialistische organisaties zoals de Winterhulp, de Nederlandsche
Volksdienst, inleveren van radio's enz. Ze konden dat
niet weigeren. Represailles zouden onmiddellijk zijn gevolgd. Het voortzetten van de bestuurlijke werkzaamheden was trouwens ook in het belang van de bevolking.
Dat neemt niet weg, dat men af en toe wel eens erg ijverig
was om de Duitsers te plezieren.
Toen in 1941 anti-nazi opschriften waren aangebracht en
de Procureur-Generaal te Den Bosch om opheldering
zocht haastte de burgemeester zich om hem te antwoorden dat '.... ik onmiddellijk opdracht heb gegeven aan
den gemeente-opzichter om met een werkman van de
gemeente al de aangebrachte W's en meer van die ongerechtelijkheden te verwijderen'^.
Een vergadering van de Nederlandsche Volksdienst in
Hilvarenbeek was voor de burgemeester aanleiding om
de Ortscommandant te Tilburg een brief te schrijven. Hij
verzocht om een hakenkruisvlag: '.... für eine würdige
Ausschmückung des Saales'*.
Veel van de voorbeelden van collaboratie die in dit
hoofdstuk worden genoemd hebben een plausibele verklaring. Men werkte samen met de Duitsers met bijbedoelingen. Men wilde in zijn bedrijf de mensen aan het
werk houden. Men was bang voor represailles. Men deed
zijn plicht. Toch zijn er ook aktieve collaborateurs geweest die uit overtuiging de nationaal-socialistische zaak
steunden. Van de in het begin genoemde aantallen opgepakte en gezochte collaborateurs zijn dit maar incidentele gevallen geweest.
De N.S.B.
De belangrijkste collaborerende organisatie was de
N.S.B. De aanhang van deze nationaal-socialistische
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"•it z i j n v o l g e n s m i j , g e z i e n hun g e d r a g i n g e n v e m o e d e n s d i e ook g e o r a - e n w o r a e n d o o r l:d. v , Mo-arik,de u i t e r l i j k e o p r o e r k r a a i e r s .
De ïflarechaussee d i e n s t doende i n de ( J e i d c r s t r a a t , v ) a a r h e t h u i s j e s t a a t v a n
de U n i e , a n t w o o r d d e op m i j n v r a a g of ze n i e t z a g e n of g e z i e n h a d d e n d a t de
U n i e w i n k e l nog n i e t v a n u l t e r l i j k f e ê d e n was o n t d a a n , d a t a l s i k k l a c h t e n had
d e z e maar moest o p 3 t \ i r e n n a a r h u n k o m m a n d a n t , t e r w i j l ze h e t u i t d r u k k e l i j k
n o o d i g vonden e e n z e e r m i s p r i j z e n d g e z i c h t t e t r e k k e n e n op de g r o n d t e s p u wen,
J e u f i d s t o r m e r s o v e r n a c h t e n d i n de Jeu^^jdherlierg z i j n Z a t e r d a g 1 . 1 . l a sjrig ge v a l l e n d o o r de H i l v n r e n l i e e k s c h e r o d e a a n h a n g e r s w a a r b i j , n a a r de v r d e r v.'^n de
j e u g d h e r l i e r s m i j m e d e d e e l d e h i e r boven genoemde B . N p n i j k e n s e e n e e n z e k e r e
Werjiekens,Paai-denstraat,de hoofdtoon voerden.
Een dominee n , ^ . m o e s t a l s o r d e s c h e p p e r o p t r e d e n , D e j e u g d s t o r m e r s h a d d e n
z i c h i n t e n s c o r r e c t g e d r ^ ' g e n . f ï e z i e n h e t s t e e d s b r u t a l e r en p r o v o c e e r e n d e r
o p t r e d e n van bepaalde l a g e n der bevolking d i e h e t zeer n o o d z a k e l i j k vinden
hun b o l s j e w i s t i s c h e n e i g i n g e n t e b e v j i j ^ e n .
I s h e t gewenscht d a t o o ^ e h b l i k k e l i j k wordt

ingegrepen.

1, Omdat deze ac^tie funest I s voor de prooaganda gevoerd of nog t e voeren
door de N.S.T3.
2. Omdat de openbare veiligheid van a.N.S.B.ers b , Duitschgezinden zeer t e
na wordt gekomen.
5, Het p r e s t i g e e:i vnn de .l.S.B, en van de Iniitsche vieermacht wordt veirtrapt.
4. De onrustzoekers,gezien de openlijke medewerking die ze van p l a a t s e l i j k e
overheid genieten,Icrijgen en nemen,steeds rueer de gele-enheid om van de
s t a a t vijandige propaganda t e voeren.
:C«M;R;'J'D IK HEKEN CP VJ i.sDïirrr:R]:iHG

v/.g. E.A,T, Meijer
Blokleider te Hilvrrenbeek.

MBoze brief van de plaatselijke NS.B.-leider.
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partij is altijd marginaal geweest in Hilvarenbeek. Ik wil
dit bewijzen aan de hand van het volgende staatje. Het
geeft de stemmenaantallen weer bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1937, in de vier stemdistricten die Hilvarenbeek toen telde^.
4
Totaal
2
3
1
Naam partij:
RK Staatspartij
621 528 252 246 1647
4
Zwart Front
44 124
30
202
3
2
N.S.B.
0
1
6
De conclusie lijkt me voor de hand liggend. De N.S.B,
kon bij het uitbreken van de oorlog niet op wezenlijke
aanhang in deze gemeente rekenen. Het potentieel aan
collaborateurs uit deze hoek was te gering. Het Zwart
Front, de tweede partij in grootte in Hilvarenbeek, was
geen nationaal-socialistische partij. Het was een fascistische partij, volgens Italiaans model, gegroepeerd rond de
Oisterwijker Arnold Meijer. Net voor het uitbreken van
de oorlog werd haar naam veranderd in Nationaal Front.
Arnold Meijer poogde nog een poos samen te werken
met de Duitsers. Een landverrader mag men hem echter
niet noemen. Tussen Nationaal Front en de N.S.B, groeide een grote haat. In 1941 werd Nationaal Front door de
Duitsers verboden.
Na mei 1940 doken er in de gemeente toch N.S.B.-ers op.
De blokleider van de beweging was E.A.T. Meijer. Hij
maakte zich onder meer verdienstelijk voor de Duitsers
door V's te schilderen*. De V-aktie was een propagandaondememing van de bezetters, die de Nederlanders
duidelijk moest maken dat de Duitsers op alle fronten
wonnen. Dit mede ten behoeve van ons Nederlanders.
Hoe de bevolking over de N.S.B, dacht, moge blijken uit
een boze brief van de N.S.B, blokleider aan de brigadecommandant van de marechaussee. Hij beklaagde zich
over scheldwoorden die hem werden toegeroepen. Persoonlijke bedreigingen werden er zelfs tegen hem geuit.
In het N.S.B.-orgaan verscheen het verslag van een propagandistische bijeenkomst die de Nationaal-socialisten in Hilvarenbeek hadden gehouden. Het optreden van de N.S.B, bleek niet
geheel vlekkeloos te zijn verlopen.
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Zoo hebben we ze ook nog!

ATirRnAG R AnKii«ttt9 lou kam.
Tpsser tp Hilvarcnlippk sprpkpn
en «M wiilfn niH nulntpn daarvan
ttltvoprijr %'f*rsli»c t* doen.
Hilvar^'nbppk in mnfUHk bereikbaar: er lonpt slpeïils p*'n bus uit
Tfihiirc op /:itprdjiBwid(J»K *n hlfrop kan mpn niet rr^ii-ucn. want deze
Is stp«'ds overbelast. Zondajt» kan
men niet tfnie, lian Inopen pr in het
Bfhrci cffn hussen Pt\ moet men
rlrra 1(1 K M . t^rug loop^n. Het 1«
du^ raak nm stred» fpn rtlwlel wede; 1P brrnftpn.
t.oitppr-RpIreenheld N ulternmt*
prfinitipf. rnntlt het heele ïtXMi l«r
pI«.U«;e, brlwpik een epiiw achter (s.
pp R.K. «^ippfitcltfkheid U hier opperm»rhtiB m heheer>*rht hPt «reheele po'iticki- maar ook het efonomlsrb^ leven.
Het gnun njiar Hllvarenheek Is
Hii-. nojq! hi-»vaarlUk. mnnr daarnm nipi ïrtmii-d, men he^ft daar
nu Hp pcrntr N»t. Stf, ^•i'pnkomNt
geh„Tfl pn fJflsirmetJp U pen href R-eBchnten in een hiir"bt v;«n tTreur.
Bl( on»e •anknm.st op het plein
Toof de prarbflRP oude kerk met
i^rontvben («vrpr» en rarlUftn, bemerkten «ii (.•r>t(.mJ. dat er leU
broeide». Vier "leerrn |ree?«tei(|ken
lieppn rond en «praken de mennfhen op het pletn «iin. wiidrrm d e .
ren. «tuk voor «ink )p Hun hniïien
verdwenen of »!cb In ren portiek,**!
teriiBt rokken.
Voor den toren xtond een troep
onie^rhojpn innïPn* m»l fni"-'"
ouderpn fp srhamperen en ie laehen
lllrerl na «ïinkomxt van de ÏIPS
W A.-n-annen met bun bakfiets en
selitfd versterk in«a-intrtAllBtle
«It
TilhiTe, Rfneeo dp jon»el:i! den
Kerktor**" binnen en werden de
eiken deuren jnTj^vnlóig van binnen
ire<Ipten.
nu de eerste tonen ran een
niarisohlieri uit onz» lu'dupreker*.
rettp het rartllon van den toren met
\oMp kr«rht in en met e^p hartntoeht, een heterp zaak waardij,
•werd hel eene lied na het andere
itpjipeeid: Het «aft een earopbonle
van getnld»*» In het Plnatsje en
sprrken wa< nalinirMtk finaal onmogelijk. r»e mmiekteni wa» door
middel van Useren bonten extra fe«tloten. dorh dere hindernis werd
door oierklimmen genomen, \ a d a l
het oorverdoovend spektakel een
kwartier gednord had. is de Cdf.
d r r \\.\. dPM Bnruemefster Rflan haIf-n asn ^^I^n beleefd werd verjorht
het «peffn te doen ophouden. De
Bunremeesler deelde mede. d»l toren en earjllon Gemeente-eipfndom
waren, dorh aanire/ipn de deor^n
herrrpfisrh uareti' Be^If^lert^ en men
hoven nalDiiriHi* niet» hoorde of
nas, was er niet veel ft»n te doen.
Op dpp foren 5lond op de itrt*ntf
ommeKans rpn loeiende en itpsilraiJeerende Vende. daarboven speelde
het rariilon pn nng weer bongrer
•(fond een m»r» v-n d^n ïiörhtbe^rherrntn'-^fï-.'i."' o», rf- . lidkü'".

?

V

Deze laatftte koiï door den Burgwmeedter telefonisrh bereilit worden
en deiB kreeg toen opdracht om
namens den Burgemeester het spelen te staken. De Burftemef ster
deelde noc mede. dat het heele RCvat bnitpn hem omirins en dal n-tpn
hem niet offieieel in kenPis had gesteld van het voornemen om een
openloehtveryaderinff te hefeireen.
daarna verdween de Rnrpempftt-r.
Noch Gem. politie, noch een >UrrfhauKHee tvas erjten<( te ontdekken.
Dexe ia«t5ten tUn trouwen» ter
plaatse allen anti's naar wlJ vematneti.
Door de komst van den Burgemeester tnssrhen de W.A., en de
dorpsret die men verwachtte, was
fntusscben aardig «at volk om het
plein en in de straten saamgeBtroomd en riiim een half nur over
tHd kon kam. Tewer bealnpeji met
rijn propajtandarede, die ais het
Mare voor deze i^ituatle v/au gefrhapen: „Raiboliek en Nat.-SociaÜRt."
Een unr lang beeft hM *c menschen toegesproken en ban doen
T.ten. dat chriftrndom en politiek
niets met elkander te m^ken hebben, dat politiek-christendom geleld
heeft tot ellende eti tenslotte ook
tot deien wreeden oorloe, waarbM
de chrfstenvolkeren plk<»-r r c m i * lisen en de ondnte mfin'imfnt«n d»r
chrUtenbescbavIng in nnin vallen.
Hu RchetRie hoe dit politf^ke rhrlstendoös de groole IJefdripT utf het
oog verloren heeft en b o ' fff leiderw
van dit pnlitieke ^h^^^tendom geen
vinger In de axrb «taken nm Europa
voor den oorlog te behoeden.
Mede donf den wagrdigen »oon
waarin hll «Mn aanktRcht hield,
heeft dtt op de mens^brn diepen Indruk gemaakt en wJJ ontvingen
Toora) van de lolwassenen onmiskenbare trekenen van InstcmmlDff.
N'a afloop hebben wri nog wat
brochures verjipreH en Meroa afseheld gpnomen van de flinke W.A.mannen onder bun krünigen ^n bejadigden Commandant, die in den
frhemer met hun tv-nr*^ transportfip.ifl den weg naar Tiïbnrg opgingen.
Toen wH op weg waren naar ons
hotelletje aan den Diesenboheweg
werden wH gevoJgd door een honderdtal opgesrholeti luirmetB met
eenige ontlere opruiers, die demonstratief voor onze voeten eenige
vlugschriften tn brand slaken.
Na eenige attaoues kon worden
voorkomen dat wij midden in dien
ftQft terecht kwamen en vergenoegde men rich rrmede. op een
afstard te joelen en «chrcpuwend te
volgen.
Voor eventupplp opvolger» is het
gewenscht dat lii eenig verdedigennniddel meenemerr!
Alles bijeen een n*iddag waaraan
" i l met vreagde terugdenken en
van groote propagandistische waarde:
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En van de marechaussee ondervond hij alleen maar tegenwerking.
Hieruit blijkt wel dat de bevolking en politie niets moesten hebben van de N.S.B. Toch heeft de beweging van
Mussert nog verschillende malen geprobeerd om propaganda voor haar nationaal-socialistische overtuiging te
maken. Op 4 juli 1941 werd er een bijeenkomst gehouden, die was georganiseerd door de kring Tilburg. Aangezien op dat ogenblik de Duitsers zojuist de SowjetUnie waren binnengevallen, was het onderwerp natuurlijk de strijd tegen het bolsjewisme (= communisme)'. De
Duitsers en hun Nederlandse bondgenoten hoopten met
de strijd tegen het communisme veel landgenoten achter
hun vaandel te krijgen.
Over het algemeen reageerde de bevolking erg afwijzend
op de propaganda-bijeenkomsten van de N.S.B. Men
probeerde de vergadering zelfs te verstoren. Een voorbeeld daarvan vinden we in het blad van de N.S.B. 'Volk
en Vaderland' van 21 augustus 1942.
Op zaterdag 8 augustus hield de N.S.B, een openluchtbijeenkomst. Er werd gesproken over het onderwerp
'Katholiek en Nationaal-Socialist'. Enkele jongelui sloten
zich echter in de toren in. Door onophoudelijk klokgelui
wisten ze de N.S.B, manifestatie grondig te verstoren.
Burgemeester noch politie kwamen de N.S.B.-ers te hulp,
toen ze door dorpelingen werden belaagd. De behandeling in dit dorp had hen zo verdroten dat ze overwogen
om de volgende keer wapens mee te brengen.
De enige rol van betekenis die een N.S.B.-er in deze
gemeente heeft gespeeld was die van L. Bressers. In
1943-'44 is hij gedurende een jaar burgemeester van
Hilvarenbeek geweest'". De N.S.B, telde toen slechts
enkele officiële leden in de gemeente. Dus over een echte
achterban heeft hij nooit beschikt.
Burgemeester Bressers heeft daadwerkelijk gecollaboreerd. Een duidelijk voorbeeld was zijn medewerking
aan de 'Gemeinde Einsatz'. Deze Duitse maatregel
beoogde Nederlandse arbeiders te ronselen om aan de
kustverdediging te werken. Dat betekende dus de vijand
rechtstreeks helpen om zijn militaire potentieel te ver-

groten. Burgemeester Bressers selecteerde persoonlijk
kandidaten om in Zeeland te gaan werken, en gaf hen
ook persoonlijk opdracht daartoe. Dit leidde in Hilvarenbeek tot een omvangrijke protestaktie onder de
ambtenaren van het gemeentehuis".
Arrestaties
Zoals reeds opgemerkt stond de Nederlandse marechaussee onder rechtstreeks Duits bevel. Dit had grote
gevolgen voor haar optreden. Vaak werden de marechaussees gedwongen om in opdracht van de Duitsers
arrestaties te verrichten. We zouden dit gedwongen collaboratie kunnen noemen. Er is dan ook niet veel tegen in
te brengen. We kunnen niet verwachten dat een politieman zijn leven in de waagschaal stelt, door botweg
Duitse bevelen te weigeren.
De vraag is natuurlijk of de marechaussees ook hebben
geprobeerd om zich langs slinkse weg te onttrekken aan
hun opdracht. Want dit was vaak wel mogelijk. Nu waren
er onder de marechaussees mensen die in het verzet
gingen en anderen die ijverig hun bevelen opvolgden. We
zullen dit aan de hand van drie voorbeelden bekijken.
In mei 1943 moesten er tijdens de april-meistaking mensen worden opgepakt. Door middel van intimidatie probeerden de Duitsers de stakingsakties te breken. De personen die werden gearresteerd waren volmaakt onschuldig. In veel dorpen werden de op te pakken personen vooraf gewaarschuwd. In Hilvarenbeek niet. Ze
werden opgepakt door de marechaussees en overgeleverd aan de Duitsers. Gelukkig vielen er onder de arrestanten geen slachtoffers'^.
Het tweede voorbeeld is het persoonlijk relaas van de
ondergedoken marechaussee Huub Meeuwisse. Hij verbleef in Biest-Houtakker, toen daar een geallieerde piloot werd gevonden".
Op een zondagmorgen werd aan mijn vriend medegedeeld, dat er een piloot gewond aan de Kanaaldijk lag,
en dat er gelukkig nog geen Duitsers bij waren of bij
waren geweest. Mijn vriend er natuurlijk direct met een
paar anderen erop af. Toen zij echter op de bewuste
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plaats aangekomen waren, bleek dat de wachtmeester
Swinkels en de onderwachtmeester Steenbekkers reeds
aanwezig waren, welke de piloot zeer gemakkelijk hadden kunnen (helpen) verbergen. Natuurlijk werd erover
gesproken met deze politiemannen, doch deze helden
waren er niet voor te vinden. Een van hen belde vanuit
de woning van L. de Grüne Polizei op, om deze op de
hoogte te stellen van hun heldendaad. De Grüne Polizei
liet niet lang op zich wachten, en was na een uur reeds
aanwezig om de piloot mede te nemen... en om de politiehelden een beloning voor hun
vaderlandslievende
daad te verstrekken.
De voormalige marechaussee A. Steenbekkers is een van
de betrokkenen geweest. Het speet hem zeer dat hij de
piloot aan de Duitsers moest overleveren.
Maar het zou te gevaarlijk zijn geweest hem mee te
nemen.
Ik was met Swinkels op patrouille in de Biest. Er
schreeuwde iemand over de straat: 'Er ligt een Engelsman langs de Kanaaldijk'. Wij fietsten er daarop,
over de Kanaaldijk, heen. Onderweg werden we er nog
voor een tweede keer op gewezen.
Voordat we eraan kwamen, zagen we vanuit de verte al
het volk staan. Er stonden ongeveer 10 d 15 mensen
rondom de piloot. De man zag er keurig verzorgd uit.
Zijn voet was gespalkt. Zijn gezicht en zijn handen waren keurig schoon. Maar hij kon niet staan en hij kermde
van de pijn.
Swinkels zei: 'Wat moeten we daarmee aanvangen?' Hij
ging toen terug naar de Biest om de kazerne te bellen.
Vanuit de kazerne is het doorgespeeld. Er kwam nog
meer volk, waaronder de vrouw van dokter Ruhe. Die
heeft ermee gesproken. Ik kende geen Engels. Nadat
Swinkels was teruggekeerd verscheen er een ziekenwagen met Duitsers. Een stuk of drie, vier. Die hebben hem
toen op een brancard meegenomen.
Drie, of vier weken naderhand kregen we het bevel om
naar Eindhoven te gaan. We kregen daar ieder vijftig
gulden. Ik wilde dat bloedgeld niet hebben en heb het
aan het Roode Kruis geschonken.

Het zou waarschijnlijk erg gevaarlijk zijn geweest om de
piloot uit handen van de Duitsers te houden. Te veel
mensen hadden hem gezien. Van geheimhouding zou
dan weinig terecht zijn gekomen.
Ook Joodse landgenoten zijn het slachtoffer geworden
van arrestaties. Hilvarenbeek kende voor het uitbreken
van de oorlog geen Joden onder haar bevolking. Maar
toen de druk op deze mensen stelselmatig werd opgevoerd zijn er velen gevlucht. Vooral in de Randstad
woonden veel Joden. Enkelen van hen kwamen op hun
vlucht in de gemeente terecht. Een deel probeerde als
vluchteling een veilig land te bereiken. Een ander deel
dook onder in Hilvarenbeek. Begin 1943 kwamen er drie
Joden in deze gemeente aan. Het waren Max Monasch en
zijn echtgenote M. Monasch-Haas uit Zeist; benevens
Theresia Haas uit Rotterdam. Ze vonden een onderduikadres op de boerderij bij Groenendaal. Op 16 november 1943 deden de Duitsers 's morgens vroeg een
huiszoeking. De drie Joodse mensen wisten echter te
ontsnappen. Ondanks het feit dat er gebruik werd gemaakt van vuurwapens, kregen de Duitsers hen niet te
pakken.
Om 11.00 uur, op diezelfde ochtend, werden de twee
vrouwen echter aangehouden door opperwachtmeester
Backs en twee marechaussees. Nog diezelfde dag werden
ze door de Nederlanders overgeleverd aan de Sicherheitspohzei'".
Max Monasch bleef uit zowel handen van de Duitsers als
van de marechaussee. Hij vertelt er het volgende over:
Bij de overval van de Gestapo uit België op de boerderij
van Groenendaal sloegen we op de vlucht. Ik ging de
kant van de Biest op. Mijn vrouw en schoonzus vluchtten
richting Esbeek. Eigenlijk wisten ze waar ze moesten
zijn. Maar ze waren helemaal de kluts kwijt. Ze zijn bij
burgers aangekomen. En daar is de marechaussee bijgehaald. Die hebben ze overgeleverd aan de S.D. Ze werden naar het politiebureau in Eindhoven overgebracht.
Later verder door naar kamp Vught.
Mevr. Monasch-Haas zou het einde van de oorlog niet
meer meemaken. Haar zus Theresia overleefde de kam-
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pen wel. Net als Max Monasch, die zich niet liet arresteren. De vraag dringt zich op, waarom de Nederlandse
politie dit deed. Ook hier is angst de drijfveer geweest. Er
waren burgers die de Joden aan de marechaussees hadden overgedragen. Zouden ze de Joden laten verdwijnen
door ze ergens te laten onderduiken, dan kon dit door
verraad de Duitsers ter ore komen. De politiemannen
zouden er dan het leven bij inschieten. De S.D. verwachtte van de marechaussee een aktief opsporingsbeleid. In dit geval was daarvan zeker sprake.
Er zijn veel marechaussees geweest die wèl hun eigen
leven durfden te riskeren. Bij gevaar moesten ze zelf dan
ook onderduiken, en zich als opgejaagde vluchtelingen
verschuilen. Maar in hoeverre kan men van een mens
verwachten dat hij zich als een held gedraagt? Ik kan en
wil daarom over de arrestaties geen oordeel vellen.
Werken voor de vijand
Verschillende bedrijven in de gemeente hebben direkt
voor de Wehrmacht gewerkt. Verschillende motieven
hebben daarbij meegespeeld. Een bedrijf kon moeilijk
om principiële redenen weigeren een order voor de
Wehrmacht uit te voeren. Wilde een bedrijf aan het werk
blijven en niet genoodzaakt zijn zijn medewerkers te
ontslaan dan was accepteren van werk voor de vijand
niet te voorkomen. Het is gewoonlijk bij de ondernemers
niet de bedoeling geweest om de Duitse oorlogsinspanning daadwerkelijk te ondersteunen. Zulke politieke
overwegingen speelden geen rol.
Zo werkten in Hilvarenbeek voor het Duitse leger:
— Automobielbedrijf Bols en Kooijman'^
- Leerbedrijf fa. Kuijpers""
— Een zelfstandig ondernemer G. Gombert werkte bij de
aanleg van het militaire vliegveld bij Eindhoven'''
- Fouragehandelaar fa. van Geel'^
Dat werken voor de vijand een 'goede' houding niet
uitsloot, bewijst het geval van de fa. van Geel. Hij leverde
benzine aan de illegaliteit. Hiermee konden o.a. geaUieerde piloten worden afgehaald van hun onderduikadressen*'.

Aktieve collaboratie
Verscheidene leden van de dorpsgemeenschap hebben
aktief gecollaboreerd. De beweegredenen zijn vaak
moeilijk te achterhalen. Waarschijnlijk speelden zucht
naar avontuur, angst voor armoede, haat tegen het bolsjewisme en afkeer van de bestaande orde een rol. Enkele
voorbeelden van aktieve collaboratie wil ik hier noemen.
Hilvarenbekenaren hebben zich aangesloten bij de volgende Duitse organisaties^"
- Het 'Nationaal-Sozialistische Kraftfahrer Korps'. Het
N.S.K.K. was een organisatie die chauffeursdiensten
verleende aan de Wehrmacht. De leden waren gewapend en hadden een militaire training ondergaan.
- De 'Hitlerjugend', een van oorsprong Duitse jeugdbeweging die ook afdelingen had in Nederland.
- Landwacht. Een door de Duitsers opgericht politiekorps. Het was bewapend met jachtgeweren. Deze
landwachters maakten zich door hun optreden al snel
gehaat onder de bevolking. De bewapening leidde tot
de spotnaam 'Janhagel'. De landwacht stond onder de
leiding van de S.S. Ze moesten de eed op de Führer
Adolf Hitler afleggen en zonder meer alle Duitse bevelen opvolgen.
- Duitse Wehrmacht. Er werden gemeentenaren lid van
de Kriegsmarine, de zeemacht van het Duitse leger en
van de Waffen S.S. Het 'Standarte Westland' was een
speciaal legeronderdeel voor Nederlanders die aan
het Oostfront wilden vechten.
Enkele rijksduitsers in Hilvarenbeek werden opgeroepen
voor het Duitse leger. In deze gevallen kan men niet van
collaboratie spreken. Er was geen sprake van vrijwilligheid.

6. Verzet
Symbolisch verzet
De snelle nederlaag van Nederland en de buurlanden
tegen de Wehrmacht was hard aangekomen. Niet weinigen geloofden in 1940 dat de Duitse legers de eindoverwinning in zicht hadden. Het georganiseerde verzet is
daarom pas relatief laat op gang gekomen. Toch waren al
spoedig verzetsuitingen te bespeuren. Deze hadden aanvankelijk nog een incidenteel en soms zelfs een ludiek karakter. De schade die de bezetters door deze akties ondervonden mag gering worden genoemd.
Zo schreef burgemeester J.C. de Rooy op 13 januari 1941
aan de Ortskommandant te Tilburg'
Gestemabend sind durch einige
hochaufgeschossenen
Bengel Unbandigkeiten gepflegt, welche beleidigend
waren für die Deutsche Wehrmacht. Ich bin überzeugt
dass die Bevölkerung im allgemeinen solches Auftreten
rügt.
De burgemeester verzocht daarom de Ortskommandant
om geen collectieve straf op te leggen. De Duitse autoriteiten hebben overigens geen reden gevonden om maatregelen tegen de Beekse bevolking te nemen.
Een aanleiding om de gevoelens van afkeer jegens de
Pro-Oranje opschriften. De W slaat op koningin Wilhelmina.
OZO is de afkorting van 'Oranje zal overwinnen'.
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Anti-Duitse opschrift. De Flitspuit was een Engelse zender.
bezetters en hun handlangers te uiten waren feesten van
het koninklijk huis. Een voorbeeld is het verhaal van een
van de 'opgeschoten kwajongens' uit het vorige fragment
Jan Naaijkens.
Met de verjaardag van koningin Wilhelmina (31 aug.) in
1941 dacht ik, dat kan toch niet zomaar voorbijgaan. Ik
heb toen stiekem de vlag bij ons moeder weggehaald.
Die lag keurig opgevouwen in de kast voor als de bevrijding zou komen. Ik wachtte tot het avond werd en trok
toen een overall aan. Mijn gezicht maakte ik zwart. Met
een geleende klimband ben ik naar de oude boterfabriek
in de Bloemenstraat gegaan. Anders zou ik dit nooit
durven, maar toen klom ik naar boven. Bovenin de top
van de schoorsteen heb ik de vlag vastgebonden. De
volgende dag heeft iedereen hem daar kunnen zien
wapperen.
Later, bij de geboorte van Margriet hebben we overal
ooievaars geschilderd. Met daaronder 'Leve de prinses'.
Het was natuurlijk maar symbolisch verzet!
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De gevoelens ten aanzien van het koninklijk huis waren in de
oorlogsjaren erg warm.
Verzet tegen de N.S.B.
Zoals in het hoofdstuk collaboratie al aan de orde is
gekomen, was de N.S.B, niet bepaald geliefd onder de
bevolking. Gaandeweg encanailleerde de beweging zich
steeds meer met de Duitsers. De N.S.B, werd toen een
organisatie die langs alle mogelijke wijzen dwars gezeten
werd. Naast de reeds beschreven gebeurtenissen rond de
V-aktie van blokleider Meijer en de verstoring van de
N.S.B, propagandabijeenkomst, wil ik nog enkele voorbeelden van akties tegen deze pro-Duitse beweging
noemen.
Zo vertoefde eind juli 1941 een groep van de
Jeugdstorm, de jeugdbeweging van Ned. nationaal-socialisten in de jeugdherberg. Op 26 juli hielden de
jeugdstormers een wandeling. Een groot deel van de opgeschoten jeugd van Hilvarenbeek volgde hen op de
voet. De gasten van de jeugdherberg kregen alle mogelijke scheldwoorden naar het hoofd geslingerd, totdat er
door de dominee een eind aan werd gemaakt^.

Nu zal dit de Duitsers, noch de N.S.B, erg gehinderd
hebben. Maar erg tekenend was het incident wel. Twee
jaar later, in 1943, toen deze gemeente een N.S.B.-burgemeester had, speelde zich, volgens Jan Naaijkens, het
volgende af.
In alle raadszalen moest een foto van Mussert komen
hangen. Burgemeester Bressers haalde het kruisbeeld
weg, en verving dat door het portret van de N.S.B.leider. Er was toen in het raadhuis de luchtbeschermingsdienst gevestigd. Dus de deur was dag en
nacht open. Ik ben door de achterdeur gegaan en heb een
raam van de raadszaal geopend. Zo kwam ik binnen. Na
even zoeken vond ik het kruisbeeld terug onder in een
kast. Dat hing ik weer op zijn oude plaats terug. Het
portret van Mussert nam ik mee. Maar ik wist niet goed
wat ik er mee aan moest. Toen mijn dienst voorbij was
{bij de luchtbeschermingsdienst dienden de leden afwisselend 's nachts en overdag om de wacht te houden)
dacht ik, ik neem het portret mee en gooi het in de diepe
put bij Bruurs, naast het voetbalveld. Maar of den duvel
Anti-Duitse geschriften. Het vraagteken slaat op de N.S.B. De
RAF is de Britse luchtmacht.
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ermee speelde! De zondag daarop zeilt er een bal in de
put. Bij het opvissen van de bal ontdekten ze het portret
van de N.S.B.-er. In triomf en onder hoongelach werd
het toen het veld rondgedragen.
Luisteren naar de B.B.C.
Al op 14 mei 1940 verbood de commandant van het
doortrekkende Duitse leger aan de burgers van Hilvarenbeek om te luisteren naar buitenlandse zenders-'.
Het spreekt bijna vanzelf dat dit verbod op grote schaal
ontdoken werd. Toen Hilversum na overname door proDuitse elementen nog slechts een propagandazender was
geworden, was men voor het nieuws aangewezen op de
B.B.C. Er was in de oorlogsjaren een geweldige honger
naar berichten over de toestand in en buiten bezet Nederland. Men vroeg zich af, waar de Duitsers verloren.
(Waar ze wonnen vernam men toch wel). Hoe het met
het koninklijk huis ging. Welke plannen de geallieerden
hadden enz.
Toen later op last van de bezetters (in mei 1943) de
bevolking de radio's in moest leveren werd het luisteren
naar de B.B.C, of de Nederlandse uitzendingen van Radio Oranje, een gevaarlijke zaak.
Annie Wolfs vertelt daarover:
We luisterden altijd naar de Engelse zender. Maar de
radio moesten we verborgen houden. Hij stond tussen de
daken in. Heel de buurt kwam meeluisteren; Tooten en
Bosmans, allemaal wilden ze horen wat er aan de hand
was. Het begon met een signaal (punt-punt-punt-streep,
een morseteken voor de V van Victory), zo was de zender niet moeilijk te vinden. Als je iets hoorde ging het
verder rond. We waren op die manier goed op de hoogte
van wat er gebeurde.
Op deze wijze bleef de bevolking toch redelijk op de
hoogte van het verloop van de oorlog buiten onze grenzen.
Illegale bladen
Een andere belangrijke bron van inlichtingen voor de
bevolking waren de illegale of ondergrondse bladen. Ze

voorzagen eveneens in de grote vraag naar informatie.
De bekende illegale bladen die landelijk verspreid werden trof men ook in Hilvarenbeek aan: zoals 'Je
Maintiendrai', Trouw en Het Parool'*.
Wegens het grote gevaar dat de distributie opleverde,
gebeurde het in het grootste geheim.
Er is in de bezettingstijd een illegaal pamflet in Hilvarenbeek gedrukt en verspreid^. Het was van de hand van Jan
Naaijkens*. De aanleiding lag in het plan van burgemeester Bressers om in October 1943 een kermis te
houden in Hilvarenbeek. De baten zouden ten goede
moeten komen aan de Winterhulp. Alle exploitanten op
de kermis waren N.S.B.-ers.
De schrijver van het pamflet riep de bevolking derhalve
op om de kermis te boycotten.
Aan het slot van de oproep besloot de auteur met de
regels
Elke Bekenaar let op zijn zaak
Hij spuwt op 't N.S.B.-vermaak.
De april/meistakingen 1943
Op donderdag 29 april 1943 meldde de N.T.C, dat:
'Wegens misbruik van de teruggeschonken vrijheid, voor
aktiviteiten tegen de bezetters, de leden van de voormalige Nederlandsche weermacht terstond opnieuw in
krijgsgevangenschap worden weggevoerd'.
Dit bericht sloeg in als een bom. Het werd de aanleiding
tot een korte en hevige staking door het gehele land. In
Hilvarenbeek werd heftiger gestaakt tegen de Duitse
maatregel, dan in Tilburg''.
Locoburgemeester Wijten werd verzocht een opgave te
doen van de totale omvang van de staking in deze gemeente. In zijn antwoord aan de Sicherheitspolizei werd
melding gemaakt van de volgende stakingsakties:
Een confectiefabriek met 6 personen.
Een schoenfabriek met 65 personen.
Een generatorhouthandel met 20 personen.
De boeren hadden in totaal 15.000 liter melk niet afgeleverd*.
Bovendien hadden arbeiders een rood-wit-blauwe vlag
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In het verleden hebben wij, Bekenaren, reeds meermalen getoond onze
taak in deze tijd te verstaan; nu echter worden wij voor de vuurproef
geplaatst. Misbruik makend van onze zin voor vrolijkheid, organiseert de
landverrader nieuwbakken burgemeester Bressers - dezelfde, die een week
geleden het kruisbeeld uit de raadszaal verwijderde en verving door 't
portret van Mussert - begin October een kermis, waarmee hij, listig als
een vogelaar - zijn ware bedoelingen bedekken wil: propaganda voor de
N.S.B. Bovendien is een gedeelte der opbrengst van deze kermis bestemd
voor «ïinterhulp, de mantelorganisatie van het Nationaal Socialisme. Verder
zijn de exploitanten der kermis-vermakelijlchoden, die op de markt komen,
N.S.B.^''^
Bijgevolg kunnen en mogen wij hierip slechts één antwoord geven; Op dez3
kermis votoont zich geen rechtschapen Bckenaar.
Laat U niet op sleeptouw nemen door hst gepeupel, dat maalt om God
noch Vaderland.
Zeg niet als zwakkelingen; 'tVe hebben toch al zo weinig. Toon U oprechte
vaderlanders, niet in naam, doch mstterriag.d, en als ge feett wilt vieren,
doe het dan binnenshuis.
En gij, ouders, die aan de hemel rekenschap van Uw dadaii vci schuldigd
zijt, houdt in deze omstandigheden Uw kinderen thuis. Zij zullen U er
later dankbaar voor zijn.
Dit zij ons aller leus. ons aller daad;
•
Elk Bakenaar l e t
Hij

spuwt op ' t

op z i j n

zaak

'C-3.B.-vern?.ak.

„,
Illegaal pamflet tegen
burgemeester Bressers,
de N.S.B, en de
V/interhulp.
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aan een fabrieksschoorsteen bevestigd'. Het maandrapport van de marechaussee groep Hilvarenbeek meldt
over de stakingsdagen:'"^
Tijdens de staking van 30 April is het iets rumoerig
geweest. Behoudens zeer geringe gevallen, zoals melkkannen van de melkwagen willen aftrekken en dergelijke delicten, welke bijtijds zijn voorkomen hebben zich
verder geen bijzonderheden
voorgedaan.
De leider van de SS en de Duitse politie in Nederland
Rauter was zeer bevreesd voor een opstand, op het moment dat de Wehrmacht zorgen genoeg had. Aan het
Oostfront was men in volle terugtocht voor het offensief
van het Rode Leger. Rauter kondigde op 1 mei het standrecht af. Grote plakkaten in het Nederlands en het Duits
deelden mede dat staken, samenscholen, verspreiden en
in bezit hebben van pamfletten met de dood gestraft
zouden worden. Er gold voortaan een spertijd (tijden
waarop men zich slechts met toestemming buitenshuis
mocht ophouden) van 20.00 tot 6.00 uur. Gesloten winkels zouden zelfs in beslag worden genomen.
Voormalig landbouwer A. Elings over de stakingen in
Hilvarenbeek:
De melkwagens reden toch wel. Het was hun kostwinning. Er kwamen er langs met de melkwagens die een
stok bij zich hadden. Als iemand aan de melkbussen
kwam dan sloegen ze er wel op. Er waren zat boeren die
niet wilden leveren. Anderen wel. Sommige boeren konden toch alles aan huis kwijt, vooral die aan de kant van
de stad (Tilburg) woonden.
Ik ben met de staking nog opgepakt. Twee politiemannen uit Beek haalden mijn a.s. zwager Steef Dirkx op.
Die was voorzitter van de R.K. Jonge Boerenstand. Ze
kwamen om 12.00 uur 's nachts. Hij moest mee. Van
daaruit zijn ze naar ons gekomen. Ik was de secretaris.
Het was toen al ongeveer 1 uur. Ik lag al op bed en moest
eruit. Ik had niks misdaan. Steef hadden ze al, anders
was ik weggelopen.
We werden naar de kazerne op de Diessenseweg gebracht. Alle gearresteerde bestuursleden van boerenbonden van de Biest, Beek, Esbeek en Diessen werden

daar bij elkaar gebracht. Heel de nacht en de volgende
dag zijn we er gebleven. Tot 17.00 uur, toen kwam er een
vrachtwagen voorrijden. Daar moesten we op. Zo werden we naar Vught getransporteerd. Een van de marechaussees, hij had net zoveel schrik als ik, bewaakte ons.
Aan de poort van Kamp Vught stapten we uit. We zagen
er nog verschillende bekenden. Er waren in het kamp 42
barakken. In iedere barak konden wel 800 mensen boven en naast elkaar. Wij kwamen ook in zo'n barak. We
zijn er maar een nacht geweest. We moesten onze kleren
inleveren en kregen kampkleren, geen sokken, en klompen. Onze haren hebben ze gelukkig niet afgeknipt.
De volgende dag moesten we op een kantoor komen.
Daar waren Duitsers. Voordien kregen we onze kleren
weer terug. Op het kantoor kregen we een flinke waarschuwing, dat er gewerkt moest worden. Met de trein
naar Tilburg zijn we weer naar huis gegaan.
Door deze intimidatie, maar ook door het daadwerkelijk
voltrekken van standrechtelijk uitgesproken doodvonnissen, kwam de schrik er bij de bevolking snel in. Al
werden er in de gemeente geen personen geëxecuteerd,
ook hier werd het werk spoedig hervat.
Onderduiken
Een vorm van verzet die frequent voorkwam was het
onderduiken. Men hield zich verborgen voor de Duitsers.
Daarmee samen hing het onderduikerswerk, het helpen
van onderduikers. Dit was het werk van de illegaliteit en
komt derhalve in hoofdstuk zeven aan de orde.
Laten we allereerst eens inventariseren om welke redenen mensen in deze gemeente onderdoken. Dat konden
gemeentenaren, maar ook personen van buiten Hilvarenbeek zijn.
De eerste groep wordt gevormd door de onderduikers
die slechts zeer tijdelijk in deze gemeente verbleven.
Hun ervaringen komen, in volgende hoofdstukken nader
aan de orde.
- Franse en Waalse militairen die waren ontsnapt uit
krijgsgevangenschap en op de terugweg waren naar
huis.
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David Jonkers en Huub Meeuwisse als onderduikers bij de
familie Wolfs-v. Oort. David en Huub waren als marechaussee
betrokken geweest bij het illegale werk. De foto is 7 aug. 1944
genomen in Biest-Houtakker.

Joden, om aan deportatie te ontkomen. Bijna altijd
trokken ze door naar veiligere adressen in bijvoorbeeld Zwitserland.
Geallieerde vliegers, ook wel piloten genoemd. Daarbij hoorde ook ander boordpersoneel aan boord van
een vliegtuig.
Gedeserteerde Duitse militairen. Aan het einde van de
oorlog doken er verscheidene Duitsers onder. Zij hadden genoeg van de oorlog en wilden zich overgeven
aan de geallieerden.

De tweede groep wordt gevormd door de mensen die in
Hilvarenbeek voor langere tijd een wijkplaats hadden
gevonden. Zij wilden op een zo veilig mogelijke plaats uit
handen van de Duitsers blijven. Een plattelandsgemeente was daarvoor beter geschikt dan de stad. Tot
deze veel grotere groep rekenen we:
- Gezochte verzetsmensen, waartoe we ook saboteurs
van bedrijven rekenen.
- Militairen van het voormalige Nederlandse leger die
niet opnieuw in krijgsgevangenschap wilden gaan.
- Personen die zich wilden onttrekken aan gijzeling
door de Duitsers. Zo was de burgemeester van Tilburg
dhr. van de Mortel een tijd lang in Hilvarenbeek ondergedoken. Hij was even vrijgelaten uit St. Michiels-
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gestel, waar hij als gijzelaar verbleef. Na een bezoek
aan zijn vrouw op 12 september 1944 ging hij naar
Hilvarenbeek, waar hij tot de bevrijding zou blijven".
— Personen die zich aan tewerkstelling door de Duitsers
wilden onttrekken. Dat kon arbeid in Duitsland zijn,
maar ook graafwerk voor de Duitse kustverdediging
in Zeeland.
Zo dook op 22 april 1944 de hele vaste kern van de
luchtbeschermingsdienst onder'^. Ze weigerden in Zeeland voor de Wehrmacht te gaan werken. Burgemeester
Bressers had hen daarvoor aangewezen. Gedurende zes
weken zouden ze moeten spitten voor de Duitsers. Daarna zouden ze weer dienst doen bij de luchtbeschermingsdienst. Th. Schippers dook onder bij J. Leemans in Beek,
J. Bruurs bij A. Schilders in Tilburg en H. van de Ven bij
dhr. Willems in Diessen. Daar bleven ze tot de bevrijding.
Wat waren nu de problemen voor de onderduikers, en
indirekt ook voor degenen die onderduikers herbergden.
Daarover een voormalige onderduiker J. Kluijtmans
Alle oud-militairen moesten zich weer melden. Ik moest
me in mei 1943 weer gaan melden in Apeldoorn. Dat
wilde ik onder geen voorwaarde gaan doen, want het
betekende gaan werken in Duitsland. Toen heeft mijn
moeder bij kennissen, de meubelzaak van Smolders op
de Tilburgseweg, gevraagd of ik daar mocht onderduiken. Dat vonden ze achtermekaar goed.
Gewoonlijk zat ik daar drie hoog verborgen in het magazijn. Ons moeder dacht overal aan. Ze zei dat ik maar
een gat moest maken in het berghok beneden achter het
huis. Als er iets gebeurde moest ik naar beneden komen
en me daar verbergen. Op het gat maakten we een
deksel.
Het ergste probleem was wel de angst. Twee weken
nadat ik de schuilplaats had gemaakt was er een razzia.
Heel de Tilburgseweg werd afgezet door de Duitsers.
Ook de gangetjes. Ik kroop meteen weg in dat gat in de
grond.
De Duitsers doorzochten alle huizen aan de Tilburgseweg op radio's en onderduikers. Ik zat er al vier uur, toen

ze om half twaalf binnenstapten bij Smolders. Daar
gingen ze zoeken. Ik hoorde alleen de doffe voetstappen.
Dat was een angstaanjagende ervaring.
Tot overmaat van ramp kwam er een soldaat in het
rommelhok. Hij ging daar op een oude stoel zitten. Bovenop het deksel, waar ik onder zat. Gelukkig probeerde
hij niet verder te zoeken. Hij probeerde alleen te gaan
vrijen met de dochter! Zij zweette ook water en bloed
dat hij het niet zou ontdekken.
Eten was ook een probleem. Het was wel niet geweldig
maar we zijn toch nooit niks tekort gekomen. Wij, mijn
broer en ik, waren 'weg'. Voor ons kregen ze geen bonnen. Voor zwart kopen hadden we geen centen.
Piet Leermakers heeft nog voor bonkaarten gezorgd.
Mijn moeder had hem niets verteld. Maar hij wist het
gewoon. Ons moeder kende de kok van het kamp van de
N.A.D. Die bracht ook wel eens wat mee. We maalden
zelf en bakten ons eigen brood.
De verveling was wel het ergste probleem. Ik heb in
totaal zeventien maanden ondergedoken gezeten. Je
kon niets doen. Zelfs niet tekenen. Want als ze bij een
razzia wat zouden vinden, was je verraden. Ik was blij
met iedere onderbreking. Tijdens mijn onderduikerstijd
ben ik nog eens naar een bruiloft in Netersel geweest.
Omdat het spertijd was moest ik er blijven slapen. Om te
overnachten werd ik ondergebracht in een kippenkooi.
Daar zaten we met wel twaalf onderduikers. Ik onmoette er nog een collega uit mijn diensttijd.
Altijd moet je waakzaam zijn. Zo sliepen we nooit 's
nachts op ons bed. Ze kwamen altijd 's nachts om te
arresteren. Als er iets gebeurde moest je mee weg zijn.
Wij sliepen overdag op ons bed.
Sabotage van stro
Op de kanaaldijk in Biest-Houtakker bevonden zich vijf
grote stro-opslagplaatsen. Ze behoorden toe aan het
Wehrmachtsverpflegungsamt te Oisterwijk. In opdracht
van de Duitsers werden ze voortdurend door twee personen bewaakt.
Op 10 maart 1943 waren de bewakers J. van Oirschot en
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W. Haarbosch. Om ongeveer 8.00 uur werden ze door
een passerende student erop gewezen dat een van de
stromijten rookte. Toen ze poolshoogte gingen nemen
sloegen de vlammen eruit. De student P. Somers uit
Oostelbeers verklaarde later aan de marechaussee dat hij
een onbekende persoon met een aktetas op zijn rijwiel
haastig had zien wegfietsen. De beide bewakers konden
geen bluswerk verrichten. Ze waarschuwden de waarnemend burgemeester J. Wijten. Deze nam op zijn beurt
telefonisch kontakt op met wachtmeester Swinkels van
de marechaussee. Spoedig, nog voor 8.30 uur, waren de
Hilvarenbeekse en Tilburgse brandweer aanwezig. Maar
het vuur was toen al zo fel dat er aan blussen niet meer te
denken viel. Onder het oog van enkele Duitse officieren
en de Feldgendarmerie ging heel de stro-opslagplaats van
8 bij 60 bij 13 meter verloren. In totaal zat er volgens de
leverancier P. van Geel 500.000 kg. stro i n " .
De preciese toedracht van het gebeuren is nooit achterhaald. De marechaussee is er niet achtergekomen wie de
brand had gesticht. De snel wegfietsende man is nooit
geïdentificeerd. De burgemeester hield het op broei.
Maar de Duitsers accepteerden de uitleg niet. Ze lieten de
gemeente voor de schade opdraaien.
Het bewaken van belangrijke objecten werd nog strenger
aangepakt. Op kosten van de gemeente wel te verstaan.
Ook het tankstation van Bols en Kooijman aan de Diessenseweg diende te worden bewaakt om sabotage te
voorkomen".
Sabotage van het bevolkingsregister
Het bevolkingsregister was een belangrijk wapen in de
handen van de vijand. Alle mogelijke persoonlijke gegevens konden er uit worden genomen. In het bijzonder
deed het dienst om arbeidskrachten op te sporen die in
Duitsland tewerk konden worden gesteld. Joden kwamen in deze gemeente niet voor. Dus voor de opsporing
van zgn. niet-arische personen is het bevolkingsregister
nooit gebruikt. In mei 1944 moest de gemeente Hilvarenbeek arbeidskrachten leveren. Ze moesten voor de
Wehrmacht gaan graven in Zeeland. Burgemeester Bres-

sers was met de uitvoering van deze opdracht belast.
Maar zijn ambtenaren weigerden medewerking. De gemeentesecretaris Van der Burg en de ambtenaren maakten van de afwezigheid van de burgemeester in de middaguren gebruik. Ze vernielden het bevolkingsregister
en doken vervolgens onder'^.
Toen de burgemeester om 14.00 uur terugkwam bemerkte hij dat de ambtenaren van de secretarie verdwenen waren. De brandkasten hadden ze op slot gedaan en
de sleutels verdonkeremaand. Er zat toen niet veel anders op dan de twee deuren open te branden. Dat gebeurde op 15 en 16 mei in aanwezigheid van de
groepscommandant van de marechaussee H. Ruyters.
Een deel van de inhoud bleek vernield'*.
Bij een controle door de Rijksinspectie van de Bevolkingsregister op 8 juni bleek er nogal wat meegenomen te
zijn. Zo hadden de ondergedoken ambtenaren 71 blanco
persoonsbewijzen uit de kluizen gehaald. Ook vele honderden controlezegels waren spoorloos verdwenen. De
inspectie meende uit het onderzoek te moeten concluderen dat verschillende persoonsbewijzen ten onrechte waren uitgegeven (Bedoeld werd natuurlijk voor onderduikers). De gemeente diende met behulp van de aanwezige persoonskaarten en archiefbladen een zeer nauwgezet onderzoek te doen''.
Dat de burgers van Hilvarenbeek het optreden van de
gemeenteambtenaren wisten te waarderen blijkt uit het
feit dat hen iederee maand een fles oude klare werd
gezonden'®. Een gemeenteambtenaar, C. de Roos uit
Diessen, werd door de burgemeester aangezocht om het
bevolkingsregister weer te completeren. Uit kringen van
het verzet werd er bij hem op aangedrongen geen medewerking te verlenen aan het weer op orde brengen van
het bevolkingsregister. Maar de betrokken ambtenaar
durfde zijn opdracht, waarmee hij al was begonnen, niet
meer te stoppen".

7. De illegaliteit
Het verzet zoals het in hoofdstuk zes is behandeld, had
een min of meer incidenteel karakter. Het illegale werk
was veel meer georganiseerd. De illegaliteit is in deze
gemeente zeer omvangrijk geweest. Dat lag vooral aan
het feit dat Hilvarenbeek een grensgemeente is. Het
grenswerk is steeds de belangrijkste aktiviteit van de
illegale groepen in deze gemeente geweest. In Hilvarenbeek bestonden voldoende schuilgelegenheden. Er waren weinig potentiële verraders. Een uitgebreide bezettingsmacht was evenming aanwezig.
De illegale werkers gingen in het grootste geheim te
werk. Gedurende de oorlog werd er als regel niets over
de aktiviteiten opgeschreven. Alle bronnen dateren van
na de oorlog. Bovendien zijn ze niet allemaal door de
illegale werkers zelf geschreven.
Er was de Duitsers alles aan gelegen om het georganiseerde verzet de kop in te drukken. Voor een deel is dat
gelukt. De meeste illegalen die in handen van de S.D,
(geheime politie) vielen, hebben de oorlog niet overleefd. Dit is de tweede faktor die het nauwkeurig beschrijven van het illegale werk zeer bemoeilijkt.
De illegale werkers
Laten we beginnen met het meest hachelijke gedeelte
van het onderwerp: het noemen van de namen. Niet dat
de onderstaande namen niet kloppen, maar het is niet
denkbeeldig dat er enkele overgeslagen worden. Vooral
de illegale werkers die hun contacten hadden met anderen dan de bekende groepen uit de gemeente kunnen
mogelijk in deze lijst niet voorkonnen.
We moeten niet vergeten dat iedere groep een harde
kern had, daarnaast waren er koeriers, helpers, verschaffers van onderduikgelegenheid enz. Er waren informanten en mensen die alleen maar eten of bonnen
leverden. Kortom, het is moeilijk te zeggen wie we nu
wèl, en wie we nu niet tot de illegalen rekenen. Tot de
Hilvarenbeekse verzetsmensen rekenen we gemeentenaren, marechaussees die in deze gemeente gedetacheerd
waren en onderduikers die hier verbleven en aktief in de
illegaliteit zaten. Dat zijn geweest:
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- De familie van der Heijden: vader Jos en zijn echtgenote, de onderwijzer Eugene en Marcel, Gustaaf
(Staf), Lisette, Sjef en Willy.
- Jan Naaijkens en Frans Zigenhorn, beiden onderwijzers.
- De kleermakers Jan en Harry Putters, de dames van
Mol, Theo Soontiëns.
- Piet van Geel, de strohandelaar.
- Ds. Terlet en kapelaan van der Heijden.
- Ir. C. van Meel, die echter geruime tijd gegijzeld was.
- Enkele protestantse boeren uit Esbeek, o.a. Gerritsen
en van Liere.
- De marechaussees Karst Smit, D. Jonkers, H.
Meeuwisse, Wisman en Verkaik.
- De veeverloskundige Piet Leermakers en zijn vrouw en
vele individuele helpers in Biest-Houtakker waaronder Pieter van Gestel en Jan van Dongen.
- Kees van Halteren, de jachtopziener op het landgoed
Gorp en Roovert.
- Tot de harde kern van de verzetsgroep rond de marechaussee Smit en Eugene van der Heijden hoorden
ook nog Jan Naaijkens en de gebroeders Putters.
- Piet Leermakers vormde in zijn eentje de harde kern.
Hij had veel helpers. Misschien zijn er medestanders
geweest die met hem illegale aktiviteiten hebben
georganiseerd. Maar door de vroege dood van dhr.
Leermakers heeft hij zijn herinneringen nooit op
schrift kunnen zetten.
- Kees van Halteren vormde samen met de Goirlenaar
Frans Smulders de harde kern van het verzetswerk op
het landgoed Gorp en Roovert.
Ook zijn er in de gemeente illegalen werkzaam geweest
die praktisch alleen werkten. Ze vormden schakels in de
verbindingslijnen van andere illegale groepen. In de
meeste gemeenten aan de zuidgrens van ons land zijn
verzetsgroepen aktief geweest. Zo wordt er bij andere
groepen gesproken over Oom Frans in Esbeek.
Een extra compliciterende faktor in het beschrijven van
het verzet vormen de vertakkingen. Personen van een
groep kom je bij andere groepen ook weer tegen. Er
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waren vertakkingen bij die zelfs tot in de Wehrmacht
doorliepen. Zo kreeg de groep Smit-Van der Heijden
benzine van Piet van Geel. Deze verkreeg de brandstof
op de volgende wijze: De firma van Geel leverde stro aan
de Wehrmacht. Het stro moest worden geperst. Dat gebeurde elektrisch. Toch vroeg Piet van Geel aan de Stabzahlmeister Arthur Braatz om benzinebonnen voor het
persen. De Duitser Braatz werkte op het Wehrmachtsverpflegungsamt te Oisterwijk. Hij had met eigen
ogen gezien hoe het stro werd geperst. Toch konden de
werknemers van v. Geel, o.a. F. Naaijkens, bij hem benzinebonnen in ontvangst nemen. Stabzahlmeister Braatz
wist dat de benzine gebruikt werd om illegaal werk te
verrichten. Daar had hij geen bezwaar tegen^.
Werkzaamheden van de illegaliteit
De belangrijkste werkzaamheden betroffen de hulp aan
vluchtelingen en aan onderduikers.
Allereerst het vluchtelingenwerk. We kunnen de voortvluchtige personen in verschillende groepen verdelen:
- Franse en Waalse krijgsgevangenen. Wanneer ze uit
een Duits kamp ontsnapt waren, probeerden ze als
regel hun eigen land te bereiken om daar onder te
duiken.
— Joden. Zij wilden voorkomen dat ze gedeporteerd
werden naar een van de concentratiekampen.
— Engelandvaarders. Dat waren Nederlanders, die wilden ontkomen naar Engeland. Vandaaruit wilden ze
de strijd tegen de Nazi's voortzetten.
- Illegale werkers, die door de S.D. werden gezocht. Tot
de meest prominente illegalen die worden geholpen
behoorden twee geheime agenten Piet Dourling en
Ben Ubbink. Zij waren als slachtoffers van het 'Englandspiel' in Haaren gevangen gezet. Na hun ontsnapping bleven ze een tijd ondergedoken in Tilburg. Op
11 november werden zij met hun begeleiders door de
marechaussees Jonkers en Meeuwisse over de grens
gesmokkeld. Hun rapporten maakten een einde aan
het 'Englandspiel'. Voortaan zouden er geen geheime
agenten meer in handen van de S.D. vallen^.

- Piloten. Hieronder verstaan we vliegtuigbemanningen
die zich hadden weten te redden uit neerstortende
toestellen. In het algemeen probeerden zij via Zwitserland of Spanje, landen die beide neutraal waren,
terug te keren naar Engeland. Ze konden dan opnieuw
deelnemen aan de aktieve oorlogvoering.
Tot de onderduikers die door de verzetsgroepen werden
geholpen rekenen we alle voornoemde vluchtelingen en
de andere groepen onderduikers die in hoofdstuk 6 zijn
Vader Josephus van der Heijden.
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genoemd. De laatste groepen waren niet van plan verder
te gaan. Ze bleven in Nederland, in afwachting van de
lang verwachte bevrijding.
De werkzaamheden hebben zich niet beperkt tot de gemeente Hilvarenbeek. Er waren verzetsmensen van
buiten de gemeente die medewerking verleenden aan het
illegale werk. Met name de marechaussees die uit Hilvarenbeek waren overgeplaatst naar andere Brabantse
dorpen. Een deel van de aktiviteiten vond plaats buiten
de gemeentegrenzen. Het overzetten van vluchtelingen
over de barrière die de Nederlands-Belgische grens voor
hen betekende, vond voor een groot gedeelte plaats op
het grondgebied van de gemeente Hooge en Lage Mierde.
Al beperk ik mij in dit boek tot de gebeurtenissen in
Hilvarenbeek, ik meende dat ik daar niet aan kon voorbijgaan.
Het ontstaan van de illegale groep Smit-van der Heijden^
Op een meimorgen in het jaar 1942 werd Eugene van der
Heijden op straat aangesproken door marechaussee
Karst Smit. De in Hilvarenbeek gedetacheerde marechaussee was op zoek naar een verblijfplaats voor een
ontsnapte Franse krijgsgevangene. Op de vraag of hij kon
helpen, antwoordde van der Heijden bevestigend. Hij
zou zorgen dat de Fransman kon worden ondergebracht
bij zijn familie.
De woensdagmiddag daarop, om 14.30 uur, werd de
vluchteling door Karst Smit naar het huis van het gezin
Van der Heijden gebracht. Met wat schoolfrans probeerde men zich verstaanbaar te maken. De ontsnapte krijgsgevangene bleef niet lang. De volgende morgen, in alle
vroegte om 4.30 uur, werd hij al opgehaald door Smit en
een collega. Ze brachten de Fransman over de Belgische
grens.
Deze ontmoeting werd het begin van een verzetsgroep
waarin burgers en politiemannen nauw samenwerkten.
Karst Smit zat reeds in het illegale werk, toen hij Eugene
van der Heijden ontmoette. Voor hij in Hilvarenbeek
gedetacheerd was, had hij zijn werkkring in Enschede
gehad. Hij had daar de contacten gelegd, waarop het

Marcel van der Heijden.
verzetswerk verder zou voortborduren. Aan de andere
kant van de vluchtelingenlijn liepen de contacten van
Smit tot in Brussel. Toen bleek dat de eerste samenwerking succesvol was geweest, werd het illegale werk
voortgezet. Er volgden in de dagen daarna nog meer
Fransen. Zonder al te veel problemen werden ze allemaal
de grens overgebracht naar het relatief veilige België.
Het bleek dat de reeds gelegde verbindingen goed func-
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ren te bemachtigen. Dat gebeurde op verschillende manieren. De marechaussees nemen ze vaak af van Belgische smokkelaars. Wanneer er op een patrouilletocht één
of meer Belgen, die illegaal de grens hadden overschreden, werden aangehouden, dan nam men hun identiteitsbewijs af. De smokkelaars lieten ze lopen. Minstens
vijf marechaussees hebben dit werk gedaan. De originele
foto's werden vervangen door die van de vluchtelingen.
De stempels werden vervolgens bijgetekend. De Fransen
en Joden konden dan hun reis door België, als inwoners
van dat land voortzetten.
Gustaaf van der Heijden.

Moeder van der Heijden.
tioneerden. Ook andere groepen, zoals Joden, werden in
de hulpverlening opgenomen.
De familie Van der Heijden werd zo de kern van de
verzetsgroep. Maar omdat de werkzaamheden werden
uitgebreid, moesten ook andere helpers worden gezocht.
Men vond nieuwe illegale werkers onder de leden van de
voormalige Nederlandsche Unie. Daar had men elkaar in
deze - inmiddels opgeheven - organisatie goed leren kennen en vertrouwen. Een hechte vertrouwensband was
onontbeerlijk bij het gevaarlijk ondergrondse werk.
Binnen de groep hadden Eugene van der Heijden en
Karst Smit de leiding. Eugene hield zich bezig met de
meeste contacten in Nederland. Karst onderhield de
contacten met Brussel.
Problemen bij de hulpverlening^
Geen van de vluchtelingen beschikte gewoonlijk over de
vereiste papieren. Bij de eerste de beste controle in Nederland zouden ze door de mand vallen. Het was dus
nodig om voor een goed persoonsbewijs te zorgen. Nederlandse identiteitsbewijzen waren nauwelijks te vervalsen. Dat was overigens geen probleem. De vluchtelingen gingen naar België. Men diende dus Belgische papie-
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Drukproeven van de vervalste stempel van de stad Brussel.
Vanaf januari 1943 ging men er zelf toe over om Belgische identiteitskaarten te drukken. Er waren er zoveel
nodig dat men ze op de zwarte markt in Brussel moest
kopen. Prijzen van ƒ 3 0 0 , - voor een vals persoonsbewijs
waren daar heel gewoon. Het was dus een uitkomst dat
Eugene van der Heijden in contact kwam met boekhandelaar Smits uit Tilburg. Via hem kwam men aan de
benodigde clichés voor de kaarten. Op de drukkerij van
'De Hilverbode' werden daarmee in één nacht 500 valse
papieren gedrukt. Het leek alsof ze in Brussel waren
afgegeven. Een passende stempel werd getekend door

Jan Naaijkens. Via dhr. Smits werd daar in Amsterdam
een echte stempel van gemaakt.
Het tijdelijk herbergen van de vluchtelingen was ook een
groot probleem. Gewoonlijk werden ze in Tilburg opgehaald. Dat gebeurde met de fiets. Extra fietsen moest
men zelf meenemen, want ander vervoer was er eigenlijk
niet. Eenmaal in Hilvarenbeek moesten de Fransen en
Joden onderduiken. Een verblijf, hoe kort ook, in de kom
van het dorp was natuurlijk erg gevaarlijk. Daarom koos
men het liefst adressen in de buitengebieden van de
gemeente.
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De vluchtelingen moesten ook gevoed worden. Al was
voedsel schaars, in een dorp viel er altijd wel wat te
regelen. Toch had men vaak distributiebonnen nodig.
Van andere verzetsgroepen ontving men bonkaarten om
de onderduikers tijdelijk te helpen.
Het allergevaarlijkste deel van de vluchtelingenhulp was
het oversteken van de grens. Die werd bewaakt door
douanekommiezen en patrouilles van de Duitse grenswacht. De grensstrook was verboden gebied. Op overtreders van de verbodsbepaling werd zonder meer geschoten. Was men eenmaal in België dan was de vluchteling veel veiliger. In Nederland bestond een Duits burgerlijk bestuur onder Rijkscommissaris Seyss-Inquart. In
Belgisch persoonsbewijs dat werd gebruikt voor de hulp aan
vluchtelingen.

België en Noord-Frankrijk had men een militair bestuur.
Aangezien de Wehrmacht niet aan politiek deed, maakte
dat een groot verschil.
Aanvankelijk was het oversteken van de grens niet zo
moeilijk. De enkele vluchtelingen kon men zonder al te
groot gevaar helpen. Maar toen de aantallen vluchtenden
toenamen, werden de risico's veel groter.
De oversteek geschiedde bij nacht met de fiets. Licht
werd er niet gevoerd. De meest geliefde route was vanaf
Esbeek over de Mierdse Weg dwars door het landgoed
'De Utrecht'. Over de Prins Hendriklaan bereikte men de
Belgische grens. Voorop fietsten steeds marechaussees.
Ze hielden een stuk tussenruimte. Op ongeveer 100 meter volgden dan de vluchtelingen. Helemaal achteraan
kwam dan een burger uit de verzetsgroep.
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Vlak bij de grens aangekomen werden de fietsen in de
lage aanplant verstopt. De marechaussees verkenden de
verboden grensstrook. Men keek of er geen Duitsers,
kommiezen of zelfs andere marechaussees patrouilleerden. Zelfs werklieden, mogelijk uit het eigen dorp,
mochten niets van de aktiviteiten zien. Ze zouden erover
kunnen praten. En niets was dodelijker voor het verzet
dan geklets!
Wanneer de grensstrook veilig werd bevonden, ging de
rest van de groep via droge sloten ernaar toe. Bij een
teken van de leider zette men het op een lopen. Een
sprong over een brede sloot, wat prikkeldraad en men
was in België.
De reis door dat land leverde aanvankelijk niet veel
problemen op. Te voet ging men naar Weelde. Met de
tram of de bus kwam men in Turnhout. Daar stapten de
vluchtelingen over op de tram naar Antwerpen en verder
naar Brussel. Het contactadres in de Belgische hoofdstad
was bij de familie Krauss. Met een codewoord kon men
zich bekend maken.
In het geval van ontsnapte Franse krijgsgevangenen werden deze in Brussel op de trein gezet. Aan de BelgischFranse grens was er alleen controle op smokkelwaar. Met
een (vervalst) Belgisch persoonsbewijs kon men zo
Frankrijk in.
De oversteek bleef niet zo eenvoudig. Toen de Duitsers
lucht kregen van deze relatief eenvoudige vluchtroute
werd de controle veel strenger.
Hulp aan Joden
Zeer gevaarlijk was de hulp aan gevluchte Joden.
Niettemin werden tientallen Joden door de verzetsgroep
geholpen*. In het volgende fragment vertelt Carel Citroen hoe hij uit handen van de Nazi's ontsnapte. Op 11
juU 1942 gingen hij en een reisgenoot op weg van Amsterdam naar Hilvarenbeek. Ze reisden met een marechaussee, zogenaamd als gevangenen, per trein naar Tilburg en vandaar per fiets naar Hilvarenbeek. De fietsen
waren reeds per spoor vooruit gezonden. Onderdak kregen de beide Joden bij de familie Van der Heijden, waar

ze zeer gastvrij werden onthaald. Hier ontvingen ze tevens twee valse Belgische persoonsbewijzen^.
Zondagmiddag, den Uden Juli 1942 om 1 uur namen wij
afscheid van de gastvrije en hulpvaardige Brabantsche
familie en van alle andere vrienden, die wij gedurende
ons kort verblijf in Hilvarenbeek hadden gemaakt. Carel
en ik, van nu afjos Caers, de metselaar en Joseph Caers,
de kleermaker, stapten op onze fietsen, die wij nog eens
voor het laatst zouden berijden.
We reden met ons vieren naar de Nederlandsch-Belgische grens, voorop de marechaussee met een collega,
daarachter wij. Op hun dringend verzoek werd er geen
woord gesproken.
We hadden ongeveer een half uur gefietst, toen we plotseling van den marechaussee order kregen zoo vlug mogelijk om te draaien en ons ergens in het bosch schuil te
houden. Onze gidsen meenden onraad te hebben bespeurd en terwijl Carel en ik ons verdekt opstelden, ging
een van hen op de fiets vooruit om poolshoogte te nemen. Bij het huis van een houtvester stonden eenige
marechaussees van een andere grensplaats een praatje
te maken. Hoewel het wel was aan te nemen, dat deze
mannen ook goede vaderlanders zouden zijn, die ons
geen strobreed in den weg zouden leggen, wilden onze
helpers toch tegenover hun collega's, waarbij zich een
brigadier bevond, niet laten merken dat zij zich in
diensttijd met illegaal werk bezighielden. De brigadier
had ons echter al zien aankomen en toen onze gids
naderbij kwam informeerde de eerste wat wij wel in het
verboden grensgebied kwamen uitvoeren. Onze marechaussee antwoordde, dat twee vacantiegangers gedurende een fietstochtje den weg waren
kwijtgeraakt,
maar dat men ons al op den goeden weg had gebracht.
Wij hielden ons eenigen tijd in het bosch schuil tot de
houtvester ons kwam opzoeken en ons namens onze
gidsen kwam zeggen dat de kust weer vrij was en de
brigadier met zijn mannen was vertrokken. Wij lieten
onze fietsen bij den houtvester achter en gingen het
laatste stukje tot de grens te voet verder.
Weer ging een van onze gidsen vooruit om het terrein te
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Kasteel Groenendaal, het ouderlijk huis van Theo Vogels.
verkennen maar rapporteerde, toen hij terugkwam, dat
een Duitse schildwacht den smallen weg, dien wij moesten overschrijden om op Belgisch gebied te komen,
voortdurend onder controle hield. Er zat dus niets anders
op dan te wachten.
Van hitte en emotie zweetend, waartoe onze noordpoolkleeding wel het noodige bijdroeg, stonden we achter een dikken boom te wachten tot een der marechaus-

sees ons het teken zou geven dat we het smalle weggetje
konden oversteken. Het sein liet echter op zich wachten
en een zekere nervositeit, voor zoover die niet al aanwezig was, maakte zich van ons meester.
Met al dat oponthoud werd het tamelijk laat en de kans
om in het Belgische grensplaatsje Weelde de tram van 5
uur naar Turnhout en Antwerpen te krijgen werd steeds
kleiner. De Duitsche schildwacht bij het smalle weggetje
vertrouwde dat gescharrel van de Hollandsche marechaussees dien middag niet en verliet geen oogenblik zijn
post.
Met geen mogelijkheid had ik dien middag kunnen zeggen hoe lang wij achter dien boom stonden, maar het
leek wel een eeuwigheid. We wilden maar niet meer op
onze horloges kijken en de tram in Weelde hadden we in
onze gedachten al afgeschreven.
De twee marechaussees kwamen ons met bezorgde gezichten in onze schuilplaats opzoeken. Ook hen duurde
het abnormaal lang en ook zij werden ongeduldig. Het
bleek dat zij de situatie niet geheel vertrouwden. Er was
nl. inmiddels nog een Duitsche schildwacht bijgekomen.
Opeens zei onze vriend, die ons van Amsterdam naar
Hilvarenbeek had gebracht, op emstigen toon: 'Heeren,
het wil vandaag niet zooals wij het willen en we weten
niet wat er kan gebeuren, maar knoop dat goed in uw
oor: het is hier hooren, zien en zwijgen. Als ons geen
andere keus overblijft en we zien dat het mis gaat, dan is
het beter dat twee moffen kapot gaan dan vier Nederlanders'. Na deze woorden haalden de beide marechaussees hun revolvers uit hun tasschen en spanden den
haan. Toen lieten ze ons weer in onze schuilplaats achter
en gingen nog eens op verkenning uit.
Op hun verzoek waren Carel en ik iets naar voren gekropen en hadden dekking gezocht in een greppel van
waar uit wij onze beide gidsen goed in het oog konden
houden. Als alles veilig was zou een van hen een zwaai
met den arm geven, maar dat teeken kwam niet.
Daar lagen we nu in die greppel, waar onze hoofden nog
nauwelijks bovenuit staken en wachtten en wachtten.
Onze spanning en nervositeit werden met de minuut
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grooter en we wilden wel eens weten hoe dat alles zou
eindigen. Zou het dezen middag op een schietpartij tusschen de Hollandsche en Duitsche grenspolitie intloopen?
En wat voor gevolgen kon dat wel voor ons hebben?
Men had ons des morgens in Hilvarenbeek al verteld dat
er een zeer groote animositeit bestond tusschen de Nederlandsche grenspolitie en de Duitsche soldaten die aan
de grens lagen. De Duitschers vertrouwden de marechaussees niet, die hen ook op elke manier tegenwerkten. Ieder oogenblik waren er wrijvingen en vaak was er
al sprake van geweest dat op verlangen van de bezettingsautoriteiten de marechaussees van de grens teruggetrokken zouden worden en dat dit wapen wellicht
geheel zou worden ontbonden.
Dit verhaal spookte ons nu enkele uren later in die
greppel door het hoofd. Zou het nu eindelijk een robbertje vechten worden hier aan de grens en zouden wij
getuigen zijn van een schietpartij? Dan hadden wij het
wel buitengewoon ongelukkig getroffen en het was dan
wel een slecht begin van onze reis. De kans was groot dat
onze vlucht naar Zwitserland hier in de Brabantsche
heide vastliep. En nog steeds werd het sein, dat alles
veilig was, maar niet gegeven.
Bijna hadden wij alle hoop al opgegeven toen opeens
een der marechaussees heftig met zijn langen arm heen
en weer begon te zwaaien. De weg was veilig!
Het zelfde moment renden Carel en ik de lange greppel
verder door tot wij bij het beruchte weggetje kwamen.
Toen sprongen wij er uit, vlogen gebukt over het grenspad en doken aan de andere zijde opnieuw in een
greppel. Maar waar we ons nu in bevonden was een
Belgische en dat beteekende dat we over de grens waren.
Zoo vlug als in onze macht was snelden we gebukt door
bosjes en struiken verder voort en dat we onze jassen op
verschillende plaatsen scheurden en onze gezichten en
handen bloedden, bemerkten we pas later toen wij een
oogenblik tijd hadden om op adem te komen en wij
elkaar eens aankeken. Maar nu hadden wij slechts één
doel, zoo vlug mogelijk buiten het bereik van de Duitsche grenswacht te komen.

Langs een grooten omweg kwamen wij tenslotte op den
straatweg die naar Weelde voerde. Hier wachtten de
beide marechaussees met de fiets aan de hand ons al met
ongeduld op. Wij hadden niet veel tijd te verliezen. Vlug
veegden wij bij een sloot ons het bloed van onze handen
en gezichten en op de bagagedragers van onze vrienden
gezeten, peddelden we Weelde binnen, waar wij om tien
minuten voor vijf aankwamen, tien minuten, voordat de
tram naar Turnhout en Antwerpen zou vertrekken. Het
was juist op het nippertje! Hadden wij die tram niet
gehaald dan hadden wij dien dag onze reis naar Brussel
niet meer kunnen vervolgen. Die Duitsche grenswachten
hadden ons niet veel langer moeten ophouden.
De marechaussees vertelden ons in een estaminetje onder het drinken van een paar glaasjes bier en het rooken
van een cigaret, dat ze nog niet zoo een moeilijken en
gevaarlijken overtocht hadden gehad en dat de Duitsche
grenswacht, die vanmiddag op post stond, buitengewoon
wantrouwend was geweest. Maar het was dan toch ten
slotte gelukt en wij hadden Nederland verlaten en waren
nu in België.
Wij hadden helaas maar heel weinig tijd om met onze
vrienden nog even rustig te praten en wat op adem te
komen, want enkele minuten over 5 kwam het ouderwetsche trammetje het dorp tingelend binnenzeulen.
Wij namen hartelijk afscheid van onze Nederlandsche
marechaussees, die prettige, flinke, échte Hollandse jongens, die ons zoo onbaatzuchtig en spontaan uit den
nood hadden geholpen. Zij wenschten ons veel geluk op
onze verdere reis en met een stevigen handdruk spraken
wij allen de hoop uit elkaar weer spoedig te ontmoeten...
op vrijen Nederlandschen bodem!
Pilotenhulp*
Vanaf 1943 namen de geallieerde bombardementsvluchten op Duitsland sterk toe. Het was er de Duitsers
alles aan gelegen om zoveel mogelijk vijandelijke
vliegtuigen neer te halen. Werd een Brits of Amerikaans
toestel neergeschoten dan waren de Duitsers meestal snel
ter plaatse om de bemanning te arresteren. De
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Eugene van der Heijden ontvangt de 'Medal of Freedom' uit
handen van de militair-attaché van de V.S.
vliegtuigbemanning probeerde echter uit handen van de
vijand te blijven door steun te zoeken bij de bevolking.
Vaak lukte het piloten, waartoe we ook de rest van de
bemanning rekenen, uit handen van de Duitsers te blijven, ledere piloot had de plicht om uit krijgsgevangenschap te blijven en als dat kon terug te keren naar Engeland. De verzetsgroep die al een grote ervaring had op-

gedaan met het helpen van andere vluchtelingen, ging nu
ook piloten helpen terug te keren naar huis. Als zodanig
maakten ze deel uit van de zgn. 'Dutch-Paris Line'.
Het begon aanvang juni toen er een geallieerde piloot per
parachute neerdaalde in de buurt van Oirschot. Hij kwam
terecht bij een veearts die hem naar het Rustoord in
Esbeek bracht. Men stelde zich aldaar in verbinding met
marechaussee Smit. Karst Smit en Eugene van der Heijden zagen wel in dat hulp aan de tegenstanders van de
Duitsers 'feindbegünstigung' was. Daarop stond de
doodstraf. Maar ze besloten toch te helpen.
De Amerikaanse piloot zou dezelfde weg af moeten leggen als de andere vluchtelingen. Vader Jos van der Heijden en Eugene zouden hem tot Brussel begeleiden. Voor
het oversteken van de grens zorgden twee marechaussees uit Baarle-Nassau. Ongehinderd werd het contactadres de familie Krauss in Brussel, bereikt.
Bij hun terugkeer bleek dat een koerier van de 'Trouw'groep uit Drente aan de deur was geweest. Bij hun afwezigheid was hij weer vertrokken. De volgende dag kwam
hij terug met een verzoek om hulp. Een Canadees moest
eveneens de grens over. Ook ditmaal verliep de reis naar
Brussel voorspoedig. Maar de familie Krauss haakte af.
Ze vond het risico te groot. Bij een flinke betaling wilden
ze wel helpen. Nieuwe helpers werden gevonden in de
familie Frisque. Steeds meer piloten volgden. Meer medewerkers moesten daarom worden aangetrokken. Wim
Schmidt uit Zeist ging twee maal per week naar Brussel
op en neer reizen. Wegens taalproblemen kon men de
vliegers niet op eigen houtje laten gaan. Theo Vogels, die
op kasteel Groenendaal woonde, verzorgde het vervoer
per auto van het station in Tilburg naar Hilvarenbeek. In
de bossen van 'De Utrecht' werd een schuilhut gemaakt.
Later werd een kippenhok, vlakbij de Bokkenrijder, met
strobalen weer bewoonbaar gemaakt en als onderkomen
ingericht. Een groepje ondergedoken studenten, o.a. JoVoor de hulp aan piloten zijn verscheidene verzetsmensen
gedecoreerd. Eugene van der Heijden ontving hiervoor de
'Medal of Freedom'.
•
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Oorkonde als waardering voor de hulp van geallieerde piloten.
De oorkonde is ondertekend door de Amerikaanse opperbevelhebber Dwight D. Eisenhower.
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han Oudemans en Jan de Konink nam de verzorging van
de piloten op zich.
Het transport van piloten verliep tot het einde van 1943
voorspoedig. Maar soms deden zich angstaanjagende situaties voor. Wim Schmidt bracht een piloot van Amsterdam naar Tilburg. Op het station in Utrecht moesten
ze overstappen. Een Duitse militair stapte op hen toe en
vroeg de piloot om een vuurtje. Gelukkig was hij snel van
begrip. De piloot gaf de Duitser meteen een lucifer. De
soldaat bedankte de piloot hoffelijk en vervolgde zijn
weg.
Het meest gevaarlijk incident dat het voortbestaan van
de groep en de levens van de illegalen op het spel zette
was de komst van een piloot van een onbekend adres in
Nijmegen. In Esbeek aangekomen stelde hij zich voor als
een Canadees van Duitse afkomst die in het franssprekende gedeelte woonde. Dat verklaarde dat hij goed
Duits en Frans, maar slecht Engels sprak. Door een stagnatie in het transport moest de piloot een week in Esbeek
blijven. De studenten waren door hun contact met piloten goed op de hoogte van vliegtuigen en de terminologie
van de geallieerde piloten. Het viel hen op dat deze piloot
erg weinig wist, zelfs minder dan zijzelf. Gelukkig liet
men niets merken. Smit reisde naar Brussel en nam contact op met een geheim agent van de Intelligence-Service.
De geheim agent reisde mee terug naar 'De Utrecht'.
De piloot werd een vragenlijst voorgelegd. Alleen Engelse en Amerikaase piloten konden vragen beantwoorden
als: 'Who are the 'Wingless wonders' en 'Describe a
glider (zweefvliegtuig) pilot's badge'. Er stonden ook
militaire codewoorden op het formulier. De zogenaamde
piloot kwam er niet uit. Toen bleek spoedig dat de Canadees een Duitser was die wilde infiltreren in de pilotenlijn. Wanneer hij genoeg informatie had gekregen op zijn
gefingeerde vlucht, dan had de Duitse S.D. de hele pilotenhulp in Hilvarenbeek en een deel van haar vertakkingen kunnen oprollen. Er zat niets anders op dan de infiltrant te elimineren. Twee marechaussees hebben die taak
op zich genomen. Voortaan werden echter alle piloten
eerst in Esbeek getest voor men hen verder hielp.

De pilotenhulp hernam hierna haar gewone gang tot de
catastrofe, halverwege de maand november in het jaar
1943.
Het einde van de groep Smit-van der Heijden'
De gebeurtenissen die leidden tot het oprollen van de
groep begonnen op maandag 15 november. Wim
Schmidt was 's morgens vroeg vertrokken met een piloot.
Alles was goed gegaan tot Turnhout. Ze stapten daar
over op de tram naar Antwerpen. Maar juist toen de tram
weg zou rijden stapten twee Duitsers van de Feldgendarmerie in, om papieren te controleren. Er werd
eigenlijk nooit gecontroleerd, terwijl de piloten altijd
valse Belgische persoonsbewijzen bij zich hadden. Deze
keer, door haast en onvoorzichtigheid had men dat nagelaten. De Duitser vroeg de piloot 'Papiere, bitte'. Maar
de piloot haalde niet begrijpend de schouders op. De man
van de Feldgendarmerie stelde nog enige vragen, waarbij
hij bemerkte dat de piloot hem niet begreep. Tenslotte
vroeg hij: 'Do you speak English.' 'Yes', antwoordde de
piloot, en daarmee had hij zich verraden.
Wim Schmidt werd naar Antwerpen gebracht en daar
verhoord. We weten niet wat Schmidt aan de Duitsers
heeft verteld maar binnen enkele uren vertrok hij zonder
piloot maar met enkele politiemannen in burger naar
Brussel. Op het station in Brussel stond de contactpersoon Madeion Frisque nog steeds te wachten. Schmidt en
de piloot waren niet met de afgesproken trein aangekomen. Toch was ze niet vertrokken. Toen ze Schmidt uit
de trein zag stoppen liep ze op zijn metgezellen toe:
'How do you do', zei ze tegen de Duitsers, en ook zij
werd gearresteerd. Met de arrestatie van Madeion Frisque werd de hele Brusselse vertakking opgerold. Op 16
november werd Piet van Geel gearresteerd. Dat moest
een signaal zijn. Wim Schmidt sloeg door, maar verraadde eerst zijdelingse helpers. De benzineleverancier Piet
van Geel was niet echt bij de illegaliteit. De illegale
werkers in Hilvarenbeek brachten de arrestatie echter in
verband met de zoekaktie naar de ontvluchte Joden (zie '
hfst. 5). Gelukkig reisde marechaussee Smit diezelfde
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Het vervalste persoonsbewijs van Eugene van der Heijden.

Het originele persoonsbewijs van Eugene van der Heijden.
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dag nog naar Brussel. Hij vernam daar dat de groep
opgerold was en dat op het station een man met een
piloot gearresteerd waren. Zonder zelf gearresteerd te
worden keerde hij terug naar zijn toenmalige standplaats
Baarle Nassau. Op de terugweg merkte hij dat een contactpersoon in Weelde, Jeanne Willems, ook was gearresteerd en dat de hele grens was afgezet. Clandestien
passeerde hij niettemin de Nederlands-Belgische grens.
De volgende ochtend, 17 november, belde Karst naar
Eugene van der Heijden. Eugene ging voor een gesprek
naar Baarle Nassau. Toen ze alle gegevens naast elkaar
legden kon er maar een conclusie getrokken worden:
Wim Schmidt en de piloot zijn gearresteerd en daardoor
is de Brusselse groep opgerold. De vraag was nu of
Schmidt nog meer namen zou noemen. In ieder geval
werd besloten alle betrokkenen te waarschuwen. Dat
waren onder meer zes ondergedoken studenten in de
Utrecht die de piloten verzorgden en Theo Vogels. Ook
het contact in Enschede Jannink, waar op dat moment
drie piloten wachtten op transport, werd gewaarschuwd.
Omdat Eugene niet durfde te reizen gebeurde dat telefonisch. Hijzelf dook onder bij Van Meel in Hilvarenbeek.
Karst Smit bleef op zijn post in Baarle Nassau.
In de nacht van 18 op 19 november, werd Eugene om
Eugene van der Heijden op zijn onderduikadres in V/anrooy.

5.30 uur gewekt. Vader van der Heyden kwam vertellen
dat de Duitsers een inval hadden gedaan en alle broers
hadden meegenomen. Dat betekende dat Wim Schmidt
de naam van Eugene had genoemd. Eugene van der
Heijden waarschuwde Karst Smit en verdween uit het
dorp. Eugene dook toen onder in Wanrooy.
Ondertussen werden de broers van der Heijden geconfronteerd met Wim Schmidt. Schmidt verklaarde aan de
Duitsers dat de gezochte Eugene er niet bij was. Daarop
werden de broers vrijgelaten.
Diezelfde zaterdagochtend verrichtten de Duitsers nog
drie arrestaties. De vader van Theo Vogels gaf hen,
nietsvermoedend, het adres van zijn zoon in Tilburg. Hij
dacht dat de Duitsers iets wilden weten over de vluchtende Joden die Theo had gezien. Theo Vogels werd toen
gearresteerd.
In 'De Utrecht' werden nog twee ondergedoken studenten Oudemans en de Konink opgepakt. Nietsvermoedend liepen ze in de armen van de Duitsers die een
val hadden opgesteld.
Zo eindigde de eerste fase van het drama dat aan zovelen
het leven zou kosten. Een deel van het vluchtelingenwerk was door het oprollen van de groep Smit-van
der Heijden tot een einde gekomen. Andere verzetsgroepen gingen door; met onderduikerswerk of het
overzetten van vluchtelingen over de grens.
Het lot van de gearresteerde illegale werkers
De illegalen werden door de S.D. verhoord. Wat zij de
Duitsers verteld hebben weten we niet. Misschien hebben ze onder pressie namen genoemd en belangrijke
gegevens verstrekt. Tenslotte werden ze berecht. Ter
dood veroordeeld wegens 'Feindbegünstigung' werden:
W. Schmidt, J. Oudemans, J. de Konink, Th. Vogels. Tot
gevangenisstraffen werden veroordeeld J. Willems, P.
van Geel, Madeion en Emile Frisque^".
De twee studenten Jan Oudemans en Jan de Konink
werden op 5 januari 1945 ter dood gebracht". Theo
Vogels overleed op 26 april 1944 als gevolg van de
geleden ontberingen in het kamp Siegburg (D.)'^.
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Helaas zouden dit niet de enige arrestaties in de gemeente blijven. Begin januari 1944 werden vader Josephus van der Heijden en zijn zonen Sjef, Marcel en Gustaaf
door de Duitsers opgepakt. De beide laatsten en hun
vader zouden de oorlog niet overleven. Wat was er aan
deze arrestaties vooraf gegaan?
In januari 1944 was in Enschede een van de contacten
van de verzetsgroep gearresteerd. De Duitsers hadden
bij de familie Jannink, die verbindingen onderhield met
Hilvarenbeek, de naam en het adres van Marcel gevonden.'^. Dit is een van de verklaringen voor de nieuwe
arrestaties. Een tweede mogelijkheid ligt in de arrestanten van de eerste fase. Zij werden half november 1943
opgepakt, op 7 maart 1944 werd het vonnis uitgesproken. Het is mogelijk dat bij de verhoren, die zeker hebben plaatsgevonden, de namen van de familie van der
Heijden zijn genoemd.
Weinig is er meer bekend over het lot van de gevangenen. Het enige bericht van Jos van der Heijden komt van
de Joodse auteur J. Hemelrijk die in het kamp Sachsenhausen een ontmoeting met hem beschrijft:'"
Ik zocht troost bij anderen. Van der Heijden, een sigarenfabrikant uit Hilvarenbeek, zat tegenover me, naast
een Fransman. Ik schoof tussen hen in en bleef een paar
dagen bij hen. De Fransman had eudeem en natte voeten. Want hij kon geen hele schoenen krijgen. Zijn zolen
hingen erbij. Hij liet me aan zijn benen voelen en vroeg
me raad voor de schoenen, die ik niet wist. Van der
Heijden was een eenvoudig man en zeer gelovig katholiek. Twee zoons van hem waren ook gevangen genomen. Hij had dus kopzorg genoeg. Maar hij wanhoopte
niet. 'Ik denk veel aan huis; ik bid veel', zei hij vertrouwelijk tot mij. Hij zat dan ook vaak stil en in zichzelf
gekeerd te werken, alsof het geval om hem heen niet
bestond, en hoopte op het wonder van de bevrijding.
Dan moest ik hem komen opzoeken. Want de omgeving
was daar in Brabant zo mooi. Dat hij mij zijn vertrouwen schonk, gaf een sterke gebondenheid. Ik heb hem

beloofd te komen: met Pasen, zoals hij vroeg, maar
zonder een zweem van de hoop die hem op de been
hield. Ik heb mijn woord niet gehouden, want hij is niet
teruggekeerd. Misschien gelukkig voor hem, want zijn
zoons hebben de bevrijding niet meer gezien.
Mogelijk zijn vader van der Heijden en Staf omgekomen
in het kamp Bergen-Belsen. Marcel zat in Neuengamme'*. Hij is daar gestorven, of op transport gesteld. Veel
van de gevangenen zijn tijdens dit transport gestorven.
De anderen zijn ingescheept op enkele oude schepen.
Het is een van de grootste tragedies van de oorlog geweest, hoe zij aan hun einde zijn gekomen. Geallieerde
vliegtuigen zagen de boten met de slachtoffers van de
kampen aan voor Duitse transportschepen. Bij het volgende bombardement werden de boten tot zinken gebracht. Slechts enkelen overleefden deze ramp.
Een van de gearresteerden van de familie van der Heijden heeft de oorlog overleefd. Sjef was 17 jaar toen hij
werd opgepakt. Het relaas vangt aan in de eerste dagen
van de maand januari 1944.
In Tilburg werd ik gearresteerd. Twee Nederlandse S.D.ers hadden mij geschaduwd. Met de bus uit Hilvarenbeek waren ze mee naar Tilburg gekomen Ze gelastten
mij m'n persoonsbewijs te tonen. Op de naam van der
Heijden reageerden ze als op een bevestiging.
Ik werd direct meegenomen naar het politiebureau aan
de Zwijssenstraat. Daar werd ik ondervraagd door Gerrits. Hij vroeg bijzonderheden over de familie. Het verhoor verliep overigens rustig.
Een dag later hoorde ik in de cel naast mij een Frans
liedje neuriën, heel bekend in onze familie. Na enig
geklop kwam er een gesprek tot stand. Het bleek dat
mijn broer Gustaaf naast mij zat. Waarschijnlijk hadden
ze ons bewust zo geplaatst.
De volgende dag werd ik voor het laatst geconfronteerd
met mijn broer. Gustaaf stond geboeid op de gang. Naast
hem twee mannen, die hakenkruisarmbanden
droegen.
We namen afscheid en realiseerden ons niet dat het voor
het laatst was. Staf werd naar Vught gebracht.
Een dag later werd ik tot mijn grote verbazing vrijgela-
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ten. Toen ik thuis kwam hoorde ik dat mijn vader gearresteerd was, een dag na Staf. Het was aan de grens bij
Hoogstraten gebeurd. Ik geloof dat hij twee piloten bij
zich had.
Een of twee dagen later bespraken Marcel, moeder,
Lisette, Elly en ik wat ons te doen stond. We zouden de
laatste drie die in Tilburg zaten nog helpen en dan stoppen. Door de rampspoed, en het feit dat we bekend
waren, ging het niet meer.
De volgende dag zou ik bij Marcel, de onderwijzer, op de
jongensschool een paar namen komen halen. In een
luciferdoosje nam ik de namen en adressen in ontvangst.
Op dat moment kwamen Gerrits en een hoofd van de
S.D. de klas binnen. Ze vroegen aan m'n broer of hij
Marcel was.
Daarop werden we de klas uitgeslagen en uitgeschopt. In
de gang sloeg m'n broer op de vlucht. Hij zag kans om het
schoolgebouw uit te komen. De S.D.-ers zaten op zijn
hielen. Marcel vluchtte de Varkensmarkt
op. Hij
struikelde. Zijn bril vloog af. Het S.D.-hoofd sprong op
hem. Ik was er achteraan gerend. Ik greep een steen. De
angst gaf mij een soort oerdrift. Ik sloeg toe met de steen
en bracht hem blijvend letsel aan zijn oog toe. Vervolgens wilde ik Marcel meetrekken. Maar hij was fysiek
niet zo sterk. Bovendien zag hij niet zonder bril. Op dat
moment kwam er een overvalwagen aan. Die had bij de
busonderneming van Toon van Raak gestaan. Er was
toen al veel volk op de Varkensmarkt.
Het lukte mijn broer niet meer om weg te komen. Ik
vluchtte in de verwarring. Op mijn vlucht kwam ik voorbij het fabriekje van Putters. Binnen lag tabak te fermenteren. Daar kroop ik onder. Ik hoorde de geluiden
van Duitse stemmen, auto's, voetstappen. Ze vonden me
niet.
Later op de avond ben ik met medewerking van Jan en
Harrie Putters in het bezit gekomen van de sportfiets van
Marcel. Ik reed daarmee naar Gasteren. Daar dook ik
onder. Lisette bracht mij een nieuw
persoonsbewijs.
Later ging ik naar Eindhoven, vandaar naar Meppel.
Een verzetsgroep bracht me daar onder bij Koenders.

Door verraad van een Nederlandse politieman werd ik
gearresteerd en naar het S.S.-hoofdkwartier
gebracht.
Een kapitein Van Wijnen verhoorde mij. Door slaag en
onder pressie heb ik waarschijnlijk mijn echte naam
genoemd. Ze zagen me als een geweldige vangst, wat ik
niet was. Er werd contact opgenomen met Vught.
Ze sloten me tien dagen in een kelder op, zonder eten en
drinken. Met strootjes uit een matras haalde ik de druppels van de muren om te drinken. Ze haalden mij eruit en
gaven me veel te eten. Daarna sloegen ze dat er met
stokken weer uit.
Twee dagen later werd ik met een wagen naar Staphorst
gebracht. Men dwong mij om het huis aan te wijzen van
de leider van de verzetsgroep. Ik wees eerst het ene huis
ernaast en toen het andere aan. Dat waarschuwde hem,
zodat hij kon vluchten.
Een paar dagen later werd ik met kapitein Van Wijnen
en zijn adjudant met de trein naar Vught gebracht. Een
oudere Duitse Wehrmachtsofficier beurde mij nog op.
Hij had met mij te doen.
In Vught kwam ik in een cel. Een dag later werd ik
geconfronteerd met de S.D.-er waarmee ik in Hilvarenbeek gevochten had. Hij vroeg: 'Kennst du mich noch.'
Begrijpelijkerwijze
werd ik door hem verschrikkelijk
aangepakt. Een paar dagen later werd ik weer verhoord.
Tot mijn stomme verbazing zat naast mijn verhoorders
G. Kuijpers. Hij deed met hen mee!
Aan de hand van dossiers die voor hen lagen stelden ze
mij vragen over Eugene, maar ik wist niet waar hij was.
Staf, Marcel en vader. Aan het slot van het verhoor
kreeg ik een geweldige klap op mijn hoofd. Ik raakte
buiten bewustzijn. Ik zou er blijvend letsel aan overhouden.
Daarna bracht men mij naar het kamp Vught. Vandaar
naar de staatsgevangenis in Den Bosch. Voor de bevrijding zou men ons executeren. Maar net voor de bevrijding zijn de politieke gevangen door de directeur vrijgelaten. Amoldus was bevreesd voor zijn hachje. Ik
vroeg hem om een audiëntie. Namens de gevangenen
beloofde ik hem een goed woordje te doen, als hij na de
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bevrijding berecht zou worden. Hij arrangeerde toen
een ontsnapping via een zijdeur.
Ik werd ondergebracht bij een familie in Den Bosch.
Maar ik wilde naar huis. Te voet ben ik via Udenhout
naar Hilvarenbeek gegaan. Mijn moeder was uit het huis
gezet. Er zat een generaal Altenburg in. Bij de familie
Smolders op de Diessenseweg trof ik hen weer!
Piet Leermakers en zijn helpers
Tot de belangrijkste illegale werkers in deze gemeente
mag zeker Piet Leermakers gerekend worden. Hij was
veeverloskundige van beroep. Zijn beroepsaktiviteiten

Het woonhuis van de familie van der Heijden. De gemeente
Hilvarenbeek heeft de straat naast de woning naar de Van der
Heijdens vernoemd. De gemeente brengt hiermee haar erkentelijkheid tot uiting voor de familie van der Heijden, waarvan drie leden hun verzetsaktiviteiten met de dood hebben
moeten bekopen.
waren erg belangrijk voor zijn verzetswerk. Ze zorgden
voor een groot aantal adressen van agrariërs waar hij op
kon rekenen.
Leermakers gold als iemand waar men van op aan kon,
daardoor kon hij steeds een beroep doen op de hulp van
anderen. Een tweede belangrijk voordeel dat het beroep
van veeverloskundige hem bood was het feit dat hij
zonder opzien te baren, vrij kon rondreizen. Ook dit was
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Hei woonhuis van de familie Leermakers in Biest-Houtakker.

De veeverloskundige Piet Leermakers.

van groot belang voor zijn illegale werk. Zoals bijna alle
ondergrondse werkers begon ook Piet Leermakers met
de hulp aan onderduikers. Vooral in 1943 nam het aantal
onderduikers sterk toe, toen de Duitsers veel militairen

terugriepen in krijgsgevangenschap (dat wilde zeggen:
werken voor de vijand in Duitse kampen). Een van deze
leden van het voormalige Nederlandse leger, die door
Leermakers geholpen werd, was J.H. Döbken.
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Ik was onderofficier bij de genie. Wij waren niet in
krijgsgevangenschap geweest. Maar half mei '43 moesten we wel in krijgsgevangenschap. Eerst gingen we naar
Utrecht. Enkelen reisden door naar Amersfoort. Daar
zagen ze de veewagens waar ze in moesten. Dat rapporteerden ze ons. Wij besloten toen met z'n allen om
onder te duiken. Ik woonde in Dordrecht. Mijn buurman
daar had een adres. Na drie dagen onderduiken in Dordrecht, gingen we met de trein naar Tilburg. Een vriend
Peter van Geffen ging ook mee. In Tilburg zou een klein
miezerig mannetje met roodomrande ogen op de bagagedrager van zijn fiets zitten voor de uitgang van het
station. Onze fietsen hadden we op de trein meegenomen. Langs het kanaal fietsten we naar de Biest. De man
die ons ophaalde was Jan Teepen, het hoofd van de
school. We werden door hem ondergebracht op de
schoolzolder. Overdag moesten we heel stil zijn, want er
werd les gegeven. Het enige wat we hadden was een
radio met koptelefoon en een pot voor onze behoeften.
Peter heeft er tot december gezeten, toen kreeg hij
geelzucht. Ikzelf bleef er tot december.
Piet Leermakers kwam regelmatig bij ons langs. In
augustus, tegen de oogsttijd kwam hij vragen of we
wilden helpen. Eerst werkten we in de Biest bij opa van
Gestel, later in Oisterwijk bij Kees van Gestel.
Toen het eenmaal bekend was in het dorp, dat ik er als
onderduiker verbleef, was ik niet meer voortdurend op
zolder. Ik was toen vaak bij de familie Leermakers. Piet
was erg gesloten, hij liet niets los over zijn verzetsaktiviteiten.
In december kreeg ik van Piet een ander adres. Bernard
Scholten tussen Diessen en Beers. De reden daarvoor
was, dat bij mij thuis de Nederlandse
gemeentepolitie
aan de deur was geweest. De politiemannen
hadden
verteld dat bij de 'goede' kant van de politie het onderduikadres al bekend was. De 'foute' kant zou het ook te
weten komen.
Uit het vorige fragment blijkt iets van het gevaarlijke
karakter van de hulp aan onderduikers. Piet Leermakers
was spreekwoordelijk zwijgzaam. Biest-Houtakker was

een gesloten gemeenschap. En toch was er informatie
over onderduikers uitgelekt. Bij arrestaties liepen niet
alleen de onderduikers gevaar, maar ook zij die hen
hielpen. Wanneer sleutelfiguren als Leermakers hierdoor
in handen van de Duitsers zouden zijn gevallen, dan was
Marechaussee Huub Meeuwisse, een van de marechaussees die
zich verdienstelijk maakten met verzetswerk.
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D. Jonkers op de brug over het Wiihelminakanaal. Zijn illegale
aktiviteiten noopten hem tot onderduiken.
de ramp niet te overzien geweest. Velen zouden er hun
leven bij in hébben geschoten.
Ook gevluchte verzetsmannen werden door Piet Leermakers geholpen. De marechaussees H. Meeuwisse en D.

Jonkers werden door hem uit handen van de S.D. gered**. Beiden waren aanvankelijk in Hilvarenbeek gelegerd geweest. Daar hadden ze meegewerkt in de illegale
aktiviteiten van o.a. Karst Smit en de Van der Heijdens.
Begin 1943 waren ze overgeplaatst naar Goirle. In de
eerste dagen van januari 1944 deed de S.D. een inval in
de marechausseekazerne. Meeuwisse en Jonkers konden
echter ontkomen. Ze wisten zich van hun uniformen te
ontdoen en burgerkleren aan te trekken. Hun vlucht
bracht hen naar Biest-Houtakker. Ze meldden zich bij
Piet Leermakers. Door hem werden ze geholpen aan een
onderduikadres bij de familie Wolfs-van Oort.
Leermakers had naast veel adressen van mensen waar hij
een beroep op kon doen, nog wel andere contacten. Hij
zorgde ervoor dat de beide marechaussees valse persoonsbewijzen kregen. Jonkers en Meeuwisse konden
daarmee gewoon de straat op gaan. Huub Meeuwisse
ging zelfs meerdere malen met Piet mee als assistentveeverloskundige.
Piet Leermakers onderhield ook contacten met helpers in
het dorp Hilvarenbeek. Piet van Geel, die ook verbindingen had met de groep Smit-vander Heijden, leverde ook
onderduikers aan Leermakers, getuige een brief van David Wevers en van Geel over de hulp die een Amsterdamse student, Herman Wevers, heeft gekregen, om
uit handen van de Duitsers te blijven:'''
Daar aangekomen droeg Braatz {'goede' Duitse militair) den jongeman over aan van Geel, die uit Hilvarenbeek gekomen was en van Geel bracht hem naar Piet
Leermakers aldaar, die hem eerst onderdak verleende.
Later is hij overgebracht naar Diepstraten in Diessen
(vlak bij Hilvarenbeek) waar hij tot de bevrijding gebleven is.
Mensen die onderduikers herbergden, werden eveneens
door Leermakers geholpen. Het betrof niet alleen gevallen, waarbij hij zelf had bemiddeld bij het onderduiken,
maar ook vreemden ontvingen hulp. Zo ook in het geval
van de familie Kluytmans. De beide zonen van mevr.
Kluytmans waren ondergedoken. De vrouw was niet
bemiddeld. Ze kon zonder extra bonnen niet aan vol-
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Ik héb de eer U ingeolotcn de posthume Britische Oorkonde,
bestemd voor
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te doen toekomen a l s bev/ijs van e r k e n t e l i j k h e i d voor z i j n hulp aan
G e a l l i e e r d p e r s o n e e l gedurende de b e z e t t i n g .
U v/ordt verzocht o n d e r s t a a n d recu zoo spoedig mogelijk t e
re tourneeren.

P . J . 3 . Windham-Wright
Major R.A.
Piet Leermakers is posthuum onderscheiden voor de hulp aan
geallieerde militairen.
doende voedsel komen voor haar beide zoons. Piet
Leermakers bracht ze, zonder veel vragen te stellen, en
zonder dat moeder Kluytmans toegaf dat haar zonen
ondergedoken waren'^.
Tot het meest gevaarvolle werk dat Leermakers en zijn
helpers verrichtten behoorde de hulp aan Joden. Degenen die deze opgejaagde mensen hielpen, zouden dezelfde behandeling ondergaan als gearresteerde Joden: deportatie naar een concentratiekamp. Een van de Joden
die door Leermakers uit handen van de Duitsers is gehouden werd gehouden, was Max Monasch.
Ik woonde in Zeist. Begin '43 moest ik me melden bij een
arbeidskamp. Ik voelde dat ik daar niet moest zitten. Ik
had contacten met dhr. Bosma jr., directeur van H.E.S.
Ze deden in de oorlog zaken in hooi en stro met boeren in
Brabant. Hij heeft voor ons een onderduikadres geregeld. We kwamen terecht bij Jack van Geel, op de
boerderij van Groenendaal. Leermakers was onze contactpersoon. We waren toen nog met zijn drieën: ik, mijn
vrouw Mini Monasch-Haas en mijn schoonzusje There-

sia Haas. Als het te gevaarlijk was, moesten we weg.
Dan gingen we naar Rooyackers in Moergestel (op 't
Stokske).
Na de inval van 16 november 1943 ben ik door de bossen
van Annanina's Rust naar Biest-Houtakker gevlucht. Ik
kwam terecht in de achtertuin van Leermakers. Ondanks de paniek kon ik me toch wel oriënteren. Mevrouw Leermakers bracht me eerst een beetje tot rust.
Daarna zorgde Piet Leermakers voor een ander adres:
een boerderij in de buurt. Daar kon ik zo binnenlopen, er
was niemand in de schuur. Piet had me verteld dat ik
naar de hooizolder moest gaan.
's Avonds haalde hij me weer op en bracht me naar zijn
zwager, ergens tegen Moergestel aan. Daar heb ik verschillende weken gezeten. Dankzij valse papieren kon ik
er zelfs de deur uit.
Toen ben ik overgeplaatst naar dokter Van Delft in
Moergestel. Daar ben ik tot de bevrijding gebleven. Ik
zal nooit vergeten dat ik de Duitsers zag terugtrekken.
Achter een haag had ik me verborgen om te kijken en te
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luisteren. Er kwam een motorfiets voorbij. Er zaten twee
Duitsers op. Ik hoorde de passagiers tegen de bestuurder
roepen: 'Und das alles für eine verlorene Krieg!'
Heel mijn onderduikperiode heb ik dankzij Piet Leermakers eten genoeg gehad. Hij moet tientallen onderEen van de helpers van Piet Leermakers was Pieter van Gestel.

duikers in de buurt gehad hebben. Maar je kwam er
nooit achter. Hij sprak geen woord te veel. Ik vond hem
een groot man.
Leermakers zat ook in het pilotenwerk. Vast staat dat hij
daarbij werd geholpen door Pieter van Gestel, eveneens
uit Biest-Houtakker. De organisatie van de pilotenlijn is
niet meer te achterhalen. De vroegtijdige dood van Piet
Leermakers heeft verhinderd dat er na de oorlog iets
over op papier werd gezet. We mogen aannemen dat de
pilotenhulp, in grote trekken, op dezelfde wijze verliep
als bij andere illegale groepen. Toon Leermakers herinnert zich nog dat door zijn vader piloten werden geholpen.
Bij ons sliepen vaak piloten. Ik heb er zelf ooit naast een
in mijn bed gelegen. Van een van die piloten heb ik nog
eens een uniformknoop gekregen. Maar mijn vader nam
die af, ik heb hem nooit meer teruggezien.
Een keer heb ik een pak moeten halen bij Van Broekhoven, het hoofd van de politie in Goirle. Later hoorde ik
dat er uniformen in zaten die werden gebruikt om piloten
de grens over te brengen.
Als enige in de gemeente heeft Leermakers zich nog met
k.p. werk bezig gehouden. De andere illegale werkers
hielden zich verre van wapens, maar Piet heeft in de
bezettingstijd contacten gehad waarlangs hij wapens kon
bemachtigen. Max Monasch heeft dit zelf waargenomen.
Leermakers had veel contacten. Ik heb zelf gezien hoe
een marechaussee hem kwam vragen om patronen en
dynamiet. Piet antwoordde dat dat wel zou lukken. Hij
moest ze twee dagen later maar komen halen.
Net voor de bevrijding werden er in Biest-Houtakker
militairen van de Wehrmacht ingekwartierd. Onder de
Duitsers bevond zich ook een Pool. Via hem wist Piet
Leermakers een 15-tal geweren te krijgen voor zijn illegale werk>'.
In het voorjaar van 1944 organiseerde Piet Leermakers
een groep die bestond uit voornamelijk zelfstandig werkende verzetsmensen. De illegalen kwamen uit Hilvarenbeek, Diessen, Moergestel en Oisterwijk. De
meeste leden van deze ondergrondse groep maakten ook

107

Oorkonde, verstrekt aan
Piet Leermakers voor zijn
rol in de pilotenhulp.
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voor zijn pilotenhulp
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deel uit van andere groeperingen. Waarschijnlijk bereidden zij een soort ordedienst voor. Wanneer de bevrijding
eindelijk zou komen, moesten zij zorgen voor het handhaven van de openbare orde en optreden tegen de terugtrekkende Duitsers. Deze groep rond Leermakers richtte
zich in elk geval op de volgende activiteiten: De pilotenhulp, die werd voortgezet. Hulp aan de onderduikers,
waaronder ook de marechaussees. Zo hadden Jonkers en
Meeuwisse, die in Biest-Houtakker zaten ondergedoken,
reeds hun uniformen uit Goirle laten ophalen en opgeborgen in de kelder bij Leermakers. Dit in afwachting van
de bevrijding. Het gevaarlijkste wat de groep Leermakers plande was het maken van schetsen van Duitse
opstellingen, het buitmaken van wapens en het saboteren
van maatregelen van de vijand^". Of hier iets van naar de
buitenwereld is uitgelekt is niet bekend. Evenmin of er
verband bestaat tussen de aktiviteiten van de illegale
groep en het einde van Piet Leermakers.
Het einde van de groep Leermakers
Op 6 september hielden enkele onderduikers en helpers
een bijeenkomst ten huize van Piet Leermakers. Gesproken werd er o.a. over de naderende bevrijding. Onder de
aanwezigen waren Jan van Dongen en H. Meeuwisse. Na
afloop keerden allen terug naar hun onderduikadressen.
Jan van Dongen bleef bij Piet slapen^^.
Op de vroege morgen kwam een tiental Duitsers met een
overvalwagen bij het huis van de familie Leermakers. De
beide illegale werkers begrepen dat ze moesten vluchten.
Langs de achterzijde van het huis probeerden ze via een
raam te ontkomen. Maar beide mannen wisten niet dat
ook de achterzijde van het huis al was omsingeld. Zodra
Leermakers en van Dongen buiten waren werden ze
door de Duitsers neergeschoten. Het waren koelbloedige
moorden geweest, men was niet eens van plan geweest
om de beide verzetsmannen te arresteren. De lijken werden nog met kogels doorzeefd.
Na deze executies werd de vrouw van Leermakers samen
met haar acht kinderen uit het huis gedreven. De jongste
zoon was maar ruim een halfjaar oud. Het hele huis werd

daarop in brand gestoken. Heel de inboedel ging verlorene^.
Het bovenstaande verhaal staat vast. Maar er zijn toch
nog veel raadsels rond de dood van Leermakers. Ik wil er
enkele noemen.
De student Jan van Dongen, zat als onderduiker in BiestHoutakker.
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'S GRAVENHAGE, 12 F e b r u a r i 1946.
PALEIS NOORDEINDE

Mevrouw de Wed. J.M. Leermakers-van
Gestel,
C. 40,
H I L V A R E N B E E K .

De geest en het karakter van Uw man Petrus
Antonius konden de ondragelijke last van onrecht
en Duitsche furie niet langer dulden. Zijn verzet
groeide met den dag, totdat de vijand op 7 September 1944 een einde maakte aan zijn oflervaardig
leven.
Met diepe eerbied vervult Mij zijn heldenmoed
en Ik bied U Mijn hartelijke deelneming aan bij d±t
zware verlies. Met trots zal Ik zijn daden blijven
gedenken.
Brief van koningin Wilhelmina
aan de familie Leermakers. De
koningin drukt hierin haar
spijt uit over de dood van
Piet Leermakers.
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Was er verraad in het spel? Algemeen wordt dat aangenomen. Men baseerde zich op het feit dat de auto waarmee de Duitsers aan kwamen rijden, stopte bij de boerderij van Van Puijenbroek. Dhr. Renne en zijn vrouw waDe woning van de familie Leermakers werd na de moord in
brand gestoken. Na de oorlog is het huis herbouwd. Een gevelsteen herinnert aan de dood van Piet Leermakers en Jan van
Dongen.

t

ren vlakbij de woning van Leermakers aan het melken.
Zij zagen een onbekend persoon in burger uit de auto
stappen en gebaren maken in de richting van het huis van
Leermakers. Daarop verdween de onbekende in de nabijgelegen bossen. Zijn identiteit is nooit vastgesteld^^.
Het is ook niet zeker dat het Duitsers waren. Er kunnen
zich heel wel Nederlanders onder bevonden hebben. Bij
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hun optredens deden zij zeker niet onder voor de
Duitsers. Toon Leermakers zegt daarover:
Volgens mij waren het geen Duitsers, maar Hollanders.
Ik moest langs mijn bed gaan staan. Dat ging in het
Duits. Maar onder elkaar praatten ze Nederlands.
In 1981 werd in Biest-Houtakker, onder grote belangstelling,
een straat vernoemd naar Piet Leermakers.

De identiteit van de moordenaars is eveneens nooit
vastgesteld.
Zelfs het motief is niet bekend. Het is mogelijk dat de aktiviteiten waren uitgelekt, dan wel door verraad aan de
Duitsers bekend was geworden. Maar marechaussee
Meeuwisse verkeert in de mening dat de Duitsers het op
hem en zijn collega gemunt zouden kunnen hebben:^"
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Na deze gruwelijke moord zijn de Duitsers nog binnen
geweest en hebben toen nog diverse goederen opgeladen, waaronder ook de zak met uniformen. Zij begaven
zich naar de marechaussee-kazerne te Hilvarenbeek alwaar zij de zak met uniformen overdroegen aan de
commandant met de mededeling dat zij twee collega's
hadden doodgeschoten.
Volgens deze lezing hebben de moordenaars gedacht dat
ze niet Leermakers en van Dongen, maar de twee marechaussees doodden.
Hoe het ook zij, Piet Leermakers is gestorven als gevolg
van zijn illegale aktiviteiten. Vier weken na zijn tragische
dood bevrijdden de Engelsen het dorp Hilvarenbeek, en
nog een drie weken later was ook Biest-Houtakker verlost van de Duitse aanwezigheid. Het was een triest lot
om zo kort voor de bevrijding te sterven.
Kees van Halteren op Gorp en Roovert^^
Op het landgoed Gorp en Roovert was gedurende de
bezettingsjaren een illegale groep werkzaam. Met medeweten van directeur Èduard van Puijenbroek werd er
onderduikerswerk en pilotenhulp verricht. De belangrijkste leden van de verzetsgroep waren Kees van Halteren uit Hilvarenbeek, en de Goirlenaar Frans Smulders.
De gehele bezetting door zijn zij aktief geweest. Door het
kleine aantal vertakkingen en het streven naar absolute
geheimhouding zijn de illegale werkers steeds uit handen
van de Duitsers kunnen blijven.
Net als de andere verzetsgroepen begonnen jachtopziener van Halteren en staflid Smulders met onderduikerswerk. Het landgoed was daarvoor goed geschikt.
Naast veel bossen en velden waren er voldoende schuren, hooi-opslagplaatsen, stromijten enz., waarin men
onderduikers kon verbergen. Een van de onderduikers
Willem Beerens over zijn ervaringen met Kees van Halteren. In mei 1943 moest hij zich als militair opnieuw in
Duitse krijgsgevangenschap begeven.
Ik woonde in de Gelderstraat, tegenover de kommiezenwacht. Begin mei kregen we officieel te horen dat we
ons de zevende in Amersfoort moesten melden. Net voor

de zevende mei kwam Van den Hazel bij mij thuis aan en
vroeg of ik zou gaan. Ik antwoordde
ontkennend.
Hij wilde proberen of ik met hem en Nico Bouten meekon. Door toedoen van Kees van Halteren zijn we toen
op het landgoed Gorp en Roovert terecht gekomen. We
waren met zijn allen op verkenning gegaan op Gorp. Een
goede plek waar we ons zouden kunnen verstoppen
hadden we nodig. We vonden een holle stromijt tussen de
klinkerweg en Breehees. Een pak stro hadden we doorgesneden, dat was de deur.
Daar hebben we gezeten tot midden september. Toen
werd het regenachtig en konden we niet blijven. We
gingen toen ondergronds in de onmiddellijke nabijheid
van het jachthuis. Die schuilplaats was helemaal dicht.
Hij was heel onopvallend. Eduard van Puijenbroek had
hem van rondhout laten maken voor als hij zelf, of
iemand anders, zou moeten onderduiken. Nico Bouten is
na enkele weken naar zijn vrouw in Westmaas gegaan.
Hij was nog maar pas getrouwd.
Al die tijd werden we geholpen door Kees van Halteren.
Hij nam grote risico's. Als ze ons zouden pakken, en we
zouden iets verklappen, dan was hij er ook bij. En hij
had nog hele jonge kinderen. Maar het was een man van
één stuk, waar je van opaan kon. Hij bracht ons brood.
Als hij geen tijd had gehad, kwam hij het zelfs nog 's
nachts brengen. Twee keer per week gingen we 's nachts
bij van Halteren eten. Mijn vrouw bracht dat, maar zelf
was ze er nooit bij. 's Nachts mocht je niet op straat. Mijn
kinderen zag ik ook nooit.
Een keer ben ik nog 's nachts thuis geweest. Ik had een
negenoog (ernstige verzwering). Dr. Ruhe heeft me daar
toen voor behandeld.
De nacht dat Nico Bouten vertrok hebben Duitse patrouilles nog een inval gedaan bij mij thuis. Mijn zesde
kind was toen een week oud. Het was geboren zonder
dat ik erbij was. Geen marechaussee was tevoren komen
waarschuwen, ofschoon ze op de hoogte waren. De
Duitsers waren de adressen bij de politie komen halen.
In de ondergrondse schuilplaats hebben we tot februari
1944 gezeten. We zijn er weggegaan omdat de water-
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Oorkonde die is verstrekt aan Kees
van Halteren voor zijn pilotenhulp
op het landgoed 'Gorp en Roovert.'
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Kees van Halteren neemt uit handen van burgemeester E.
d'Hondt het verzetsherdenkingskruis in ontvangst.
stand erg hoog werd. Bovendien lag er sneeuw. Kees van
Halteren waarschuwde dat de sporen ons konden verraden; de Duitse Zollbeambten konden ze zien.
Mijn vrouw had toen gezorgd voor een adres bij een boer
op Baarschot. Daar ben ik tot de bevrijding gebleven.
Toen ik thuis kwam kenden mijn kinderen me niet meer!

Het grote voordeel van het beroep van jachtopziener
was, dat men zonder moeite op alle tijden kon opereren.
Dat men zich ophield in de bossen en velden, baarde bij
de grensbewaking geen opzien. Het feit dat het landgoed
Gorp en Roovert pal tegen de grens hgt, maakte het gebied bij uitstek geschikt voor grenswerk. Na het onderduikerswerk, werd de hulp aan vluchtelingen de volgende aktiviteit die van Halteren en Smulders ondernamen.
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Ze werden daarbij ook wel ondersteund door andere
boswachters. Het leeuwendeel van het werk namen zij
echter op zich. Smulders zorgde voor de veiligheid en de
kontakten met België, Kees van Halteren zorgde voor
het overzetwerk en de contacten in Nederland (de grens
die overgestoken werd, was een strook verboden gebied,
van zowel 500 m aan de Nederlandse, als aan de Belgische kant van de grens).
Het pilotenwerk van Kees van Halteren was begonnen in
de zomer van '42. Tijdens zijn dienst in de bossen trof hij
toen een geallieerd piloot aan. De man droeg over zijn
uniform een geleende burgeroverjas. De jachtopziener
Van Halteren nam hem mee en bracht hem onder bij de
drie onderduikers die hij al op het landgoed verborgen
had. Met behulp van F. Smulders, die contacten had met
het Belgische verzet, brachten ze hem de grens over.
Door contacten met de jachtopziener Lentink uit
Moergestel werd Kees opgenomen in een pilotenlijn.
Beide mannen kenden elkaar reeds als collega. Toen Van
Halteren op bezoek was in Moergestel werd hij door
Lentink benaderd. Deze vroeg hem of hij een piloot, die
in Moergestel zat, de grens over wilde brengen. Kees van
Halteren antwoordde positief. Met behulp van Frans
Smulders werd deze tweede piloot ook veilig overgebracht naar België.
Vanaf dat ogenblik was de schakel Hilvarenbeek in deze
pilotenlijn als volgt georganiseerd.
Dhr. Lentink vervoerde de piloten, die hij zelf weer van
elders had gekregen, naar de brug in Biest-Houtakker.
Telefonisch bracht hij tevoren Smulders daarvan op de
hoogte. Kees van Halteren haalde de piloten op en bracht
ze naar het landgoed Gorp en Roovert. Daar werden ze
tijdelijk ondergebracht. Wanneer G. Smulders ervan
overtuigd was dat de kust veilig was, zette Kees ze weer
over de grens. Hij gaf ze in België over aan een douaneambtenaar uit dat land, die de naam 'Franske' droeg.
Deze Belgische douanebeambte vervoerde ze dan weer
verder naar Turnhout. Uiteindelijk was het doel van deze
piloten hetzelfde als bij reeds beschreven illegale groeperingen: ontsnappen naar Engeland.

Willem Beerens heeft, als onderduiker, nog kennis kunnen nemen van het pilotenwerk van Kees van Halteren.
We hebben nog twee piloten bij ons in de strohut gehad:
een Engelsman en een Frans-Canadees. Kees had die
piloten in ons onderkomen gebracht. Ze konden er wat
tot rust komen. Hij had Eduard (de directeur van het
landgoed) gewaarschuwd. De piloten kregen van hem
burgerkleding en Belgische en Franse franks. Na een
paar dagen werden ze door de jachtopzieners over de
grens gezet.
De pilotenhulp in het landgoed Gorp en Roovert is tot de
bevrijding
doorgegaan.
Directeur
Eduard
van
Puijenbroek wist er wel van. Maar aktieve hulp durfde hij
niet te riskeren. Wel had hij zijn jachtopziener de verzekering gegeven, dat als er iets zou gebeuren, hij zou
zorgen voor zijn gezin. Totdat de jongste 21 jaar zou
worden, zouden ze geen gebrek hoeven lijden.
Incidenteel heeft Van Halteren ook nog Joden geholpen.
Daarbij maakte hij ook wel gebruik van smokkelaars.
Uitgaande van het principe dienst-wederdienst, namen
zij deze zwaar vervolgde mensen mee naar het relatief
veiligere België.

8. Problemen van de bevolking
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Schaarste aan voedsel en genotmiddelen
Het grootste probleem voor de bevolking, landelijk gezien, was wel de vermindering van het voedselaanbod.
Tal van voedingswaren zoals zuidvruchten, specerij en en
rijst werden steeds moeilijker leverbaar. In Hilvarenbeek
werd de voedselsituatie nooit nijpend. Door het agrarische karakter van de gemeente was er altijd wel voedsel
te krijgen buiten de gewone kanalen om. Ieder had wel
kennissen of famihe die in de landbouw werkzaam waren. Maar er werd wel verwacht dat men zich leerde te
behelpen. In de lokale pers werden aan de huisvrouwen
raadgevingen verstrekt, over hoe men met beperkte
middelen toch een smakelijk maal kon bereiden. Wat
denkt u van het recept in de N.T.C, van 30 december
1941?
Bieten in een sausje
1 kg. gekookte bieten, 3 dl. water, 3 dl. azijn, 15 gr.
bloem, suiker, zout (peper, wat kruidnagel).

Surrogaat-cacao. Alleen op de zwarte markt was nog echte
chocolade te krijgen.

IHA SURROGAAT
VOOR CACAOPOEDER

PER
ZAKJE

BEREID U i l
eRAAM-,BOSCHBES-,NOTEN-,
EN FRAMBOZENBLADEREN
EN AROMASTOFFEN

20
CENTS

INHOUD 12 TABLETTEN a 1 GRAM
Surrogaat-thee, de samenstelling wordt op het pakje vermeld.

EREiD uiT: 5 5 /» MELKSUIKER

4.5 o TAPTEMELKPOEDER
15/« AROMA, KUNSTMATIG GEKLEURD
6 e b r « i k s a o n w ii K i n g .
Los @en theeiepe! van het poeder met
een theelepel suiker in een weinig
heste melk of tapte<melk op en
verder met melk bij.

De bieten in dunne plakjes snijden, opzetten met water
(kruidnagel), azijn (peper), zout en suiker en even verwarmen. Het nat waarin de bieten verwarmd zijn, binden met aangemengde bloem en de bieten er weer doormengen.
Om de schaarste aan voedsel, kleding en genotmiddelen
eerlijk te spreiden, bestond er al van voor de oorlog de
distributie. Het voorkwam dat de welgestelden net zoveel konden kopen als ze wilden, terwijl het armere deel
van de bevolking zou moeten hongeren. Het distributiesysteem wérkte met bonnen. Bij praktisch elk artikel
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< Surrogaat-kof fie. Door het afsnijden van de overzeese handel
was echte koffie bijna niet meer te koop.

VANNELLE'S

KOFF

immm

VERGÜNNIMGN?I68
•wwumfi

L f—^

\

A

diende men naast geld een bon in te leveren. De winkelier moest de bonnen ook weer inleveren. Bonnen
kreeg men in vastgestelde hoeveelheden, bij overleg van
de zgn. stamkaart, op het distributiekantoor. In Hilvarenbeek was het kantoor achtereenvolgens gevestigd
in de oude school aan de Paardenstraat, op de Markt, en
in de Gelderstraat^ Dat niet ieder altijd even zorgvuldig
met zijn bonnen omging, blijkt wel uit de volgende mededeling in de rubriek 'Verloren en gevonden voorwerpen'^
Verloren: 5 vleeschkaarten
Voor de meeste genotmiddelen was de schaarste nog veel
Ditributiebonnen voor brood. Het brood werd steeds slechter
van kwaliteit door de toevoeging van allerlei bijmengingen,
bijv. aardappelmeel.
Brood

Braaa

Brooé

Brood

' övsoï 1

--s^w- -•g6f2t-'-' ••'36-4-- -Sè:4-]
Brood

Brood

5é4

g§4

Brood

Brood

Brood

Brood

-524'-

524

Brood

,NHOUD250 GRAM

S'^-Brood
f^5m'^
Brood

VANHELLE'S
KOFFIESURROCM

PITTO

INHOUD 2 5 0 GRAM

3

484Brood

-52^-- •'S24^- \
Brood

"524-

-524'-l

Brood

Brood

Brood

-524
Brood

1

Brood

Brood

Brood

Brood

!
)

484

484" ••484'3

Brood

Brood

Brood

484

484

•484-::

Om te voorkomen dat er met het verkrijgen van bonnen geknoeid kon worden werd het systeem steeds gecompliceerder.
Het bovenstaande formulier werd verstrekt om de bevolking
bekend te maken met het systeem van de controle-zegels. •
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VEL SÜ0I1 H^T TnH PLAATSK BJ/OEGDo JISl"-a3Ul'Il:;i^:A:;T0oI..
DL s t a m k r . c ' r t e n e n i n l e g v e l l e n v . o r d e n v o l g e n s de r; n v . e z i ^ e ^ c ^ ; v e n :
c o o r h e t bevoegde b e v o l k i n g s - r e g i s t e r v o o r b e r e i d e n d i n g e v u l d en v e r v o l g e n s d o o r g e z o n d e n •< v-.n h e t b e v o e g d e d i c t r i e b u t i e k r . n t o o i ' , t e r u i t r e i k i n g r r n de b e v o l k i n g .
D i t dooi'zenden d e r i n g e v u l d e strjnlcnrrten en i n l e g v e l l e ^ i u K ^ t d a g e l i j k s
t e g e s c h i e d e n . " e d e r ontv£;n^ci- v : i i e e n s t r x i f c - a r t v>orat u o o r ne o UXÖOJ.J:
.... „_cr.r.ntoor , e r o i - i e f t o t nez Konen h a l e n Vc-.n e e n stcr.ikc; r t e n inlc.(_.v e l . Deze i i o e t u e v e n s e e n f o n . i u l i e i ' t e r r e g i s t r a t i e v c u ue
^^^-^.^ul^^Kt
^ c ^ e v e n s v a n d e n s t a m k a a r t o n t v a n g e r b e v a t t e n . Deze d i e j i t op ^ e n o e a d
f o n . - ! U l i e r i n t e v u l l e n : nr^aJ:! , v o o r n a a m , (_eb. d a t u i n , o e r o e p , i.aa^es e n
w' " p l a a t s . De h a n d t e k e n i n g o n d e r h e t p e r s o o n s f o r r n u l i e r m o e t d o o r d e n
é v — i r c a a r t o n t v a n g e r i n h e t b i j z i j n v a n d e n ar,ibten£i;.r v a n h e t J e v . .::eg.
b i j h e t a f h a l e n v a n de s t a m k a . ' r t g e p l r . - . t s t worden.
I n de o p r o e p i n g n o e t h i e r o p z e e r d u i d e l i j k e v . i j i e d o a a n d ; c h t ,_.evesti,^d
V.-orden,
l i j h e t h a l e n v a n de s t a j n k a a r t e n h e t i i i l e g v a l n o e t de i d c n t i e t e i t v; a
den s t a j n k a n r t o n t v a n g e r door een b i j den d i s t r i e b u t i e d i e n s t ^ e d e U c h o e : de anr,>ten.r£r v a n h e t .3ev. ^'.eg. o n d e r z o c h t v / o r d e n .
De s t a r a k r r r t o n t v a n g e r :noet z i j n p e r c o o n s b e v . i j s , z i j n o u d e s t c j n k : ^ , r t ,
e n h e t i n g e m i l d e ^ . ' e r s o o n s f o i - ^ a u l i e r , m: o n d e r t e k e n i n g ' i^et nziam e n v o o r naajn, a^~n d e n r r a b t . v . h . D e v . Tveg. o v e r h a n d i g e n . Deze m o o t de i d e n t i t e i t ,
v a n d e n b e t r o k k e n e :'.an d e h a n d v a n z i j n p e r s o o n s b e w i j s n a g a : n e n t e v e n s
de h a n d t s k e n i n g op de o u d e s t a j n k n r r t , op h e t p e r s o o n s b e w i j s e n op i i e t
p c r s o o n s f o m i u l i e r , met e l k a a r ver^c-lijken.
I n d i e n geen bezwaar r i j s t woedt;
I . o p h e t p r s o o n s b e w i j s op b l z . 5 e e n c o n t r o l e - z e g e l g e p l a k t . '^ezo C O H t r o l e z e g e l w o r d t d o o r h e t o p d r u k k e n v a n h e t nuninier v e n d e n d i s t r i e o u £xedienst waardeloos genaakt,
2. e e n t w e d e c o n t r o l e z e g e l i n e e n g e s l o t e n e n v e l o p >..in d e n stuialc;. a r t h(
r overhandigd,
De s t a m k a a r t h o a d e r G e e f t n u £ a n d e a m b t , v . d . d i s t r i b u t i e d i e n s t z i j n
p e r s o o n s b e w i j s , persoonsfopnulie..- en c o n t r o l e - z e g e l .
De d i s t r i e b u t i e a j n b t . v e r g e l i j k t de n u n m e r s v a n h e t p e r s o o n s b e w i j s e n d c
o u d e s t a m k a r r t n e t de op de n i e u w e e t t i r i k a n r t iJOo'svulde nuiTiiners, i a i i p t
e e n h o e k v a n d e o u d e s t a m k a a r t a f e n houd*, de i n g e s l o t e n e n v e l o p p e
o:"tvangen c o n t r o l e z e g e l i n .
De a j n b t e n a ö r • ' / u i t op h e t n i e u w e i n l e g v e l d a t h i j ' a a n z i j n voorrvtx:
ontn e e m t , h e t raimmer v a n de n i e u \ c s t a m k r - . - r t , v a n de oude s t a j n l c a a r t en v a n
nersoonsfomraulier en p e r s o o n s b e w i j s i n .
- • 4, •
De a f g e k n i p t e h o e k e n d e i n g e h o u d e n c o n t r o l e z e g e l w o r o e n d o o r a e n a i s t r i b u t i e a m b t . op v e r s c h i l l e n d e v e l l e n g e p l a k t . : ! e t a a n t a l c o n t r o l e z e g e l s
moet met h e t a a n t a l a f g e k n i p t e hoeken overeenkomen.
De i n g e n o m e n p e r s o o n a f o r m u l i e r e n w o r d e n a a n h e t b e v o e g d e B e v , .vcg,
gezonden.
MET VOORGAA:©E BETEKEIID DUS ESIT IIAITrt-KEURIGE GEGISÏPATIE VA:;
ALLE PERS0T-:E7r/.
l E I l Z E I DUS GEWAARSCHU.'.D,
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Textielbonnen. Vooral textiel werd erg schaars. In de zwarte
handel was linnengoed een zeer gewild ruilartikel
———.
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Stamkaart. Op deze kaart werd aangetekend welke distributiebonnen men ontvangen had.
sterker dan voor voedingsmiddelen. Door de oorlog was
onze overzeese handel afgesneden. Het was nu onmogelijk geworden om uit Nederlands-Indië koffie, thee, cacao of tabak te betrekken. Gaandeweg verschenen dan
ook vervangende produkten, die meestal met de naam
surrogaten werden aangeduid; of ook wei met de Duitse
naam 'ersatz'. Een produkt dat heel wel op onze bodem
kan worden verbouwd is tabak. Velen gingen er toe over

-
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om tabak 'van eigen teelt' te kweken. Zulke telers noemde men meestal tabaksamateurs. De verwerking van de
geplukte tabaksbladeren besteedden ze echter meestal
uit^. Een zo'n tabaksamateur was Jac Loyens.
"We teelden zelf. Eerst zaaiden we ze uit in een bak. De
zaailingen plantten we uit. Ze groeiden tot twee meter
hoog. De onderste bladeren werden het eerst geplukt.
Die werden gefermenteerd. Velen deden dat in paardenmest.
Dan reeg ik de bladeren aan een lijn en hing ze goed
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droog op. Een deel van de bladeren werd fijngemaakt als
binnengoed. Enkele maakten we nat als dekblad. Daar
rolden we het binnengoed in; we hadden dan sigaren.
Die van mij waren niet om te roken, zo slecht. Ze zeiden
dat sigaren, die in de paardenmest gefermenteerd waren, veel beter rookten. De mijne, rookte ik alleen
buitenshuis.
Een tabaksconsument van 'eigen teelt'. Kees Verhoeven
herinnert zich de kwaliteit nog heel precies.
Die tabak was zo vuil, dat als je achter een boer fietste
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die dat spul in zijn pijp rookte, dan wilde je wel van je
fiets af. Het stonk onbeschrijflijk. Er was toch ook wel
goede tabak bij. De vloeitjes die we nodig hadden, haalden we uit België.
Overigens bleef er gedurende heel de oorlog nog wel
vooroorlogse tabak, drank en koffie te koop. Ook
voedsel kon men op de zwarte markt voldoende kopen.
Bonnen had men daarvoor niet nodig, maar wel veel
geld.
Naast de zwarte handel bloeide ook de ruilhandel weer
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op. Mensen die een schaars artikel volop hadden waren
geluksvogels. Of zij die een bepaald vak konden uitoefenen, zoals J. Loyens.
'De een scharrelde dit aan, de andere dat. Ik maakte
schoenen. Die kon je ruilen tegen eten. Het geld wou
niemand, dat had geen waarde. Daardoor hebben we
geen gebrek geleden. Zoals in de stad is het hier nooit
geweest.'
Andere tekorten
Naast voedsel was er ook een groot tekort aan andere
eerste levensbehoeften. Aan het textieltekort viel weinig
te doen. De chemische industrie was nog niet bij machte
om voldoende synthetische weefsels te maken.
Ook aan brandstoffen was er gebrek. Gedurende heel de
oorlog bleven kolen geleverd worden. Maar de beschikbare hoeveelheid voor de consument liep voortdurend terug. Om het verminderde aanbod enigszins te
ondervangen bood de gemeente Hilvarenbeek aan belangstellenden dennehout uit de gemeentelijke bossen te
koop aan. Hiervoor was veel belangstelling'*.
Ruiten waren moeilijk te krijgen. Ramen werden soms dichtgetimmerd, als ze gebroken waren. In dit geval heeft de fam.
Naaijkens er nog een raam in aangebracht.

In een tijd dat het openbaar vervoer nauwelijks aanwezig
was, was de fiets een zeer belangrijk transportmiddel.
Maar al spoedig ging het gebrek aan rubber de wielrijders
parten spelen. Luchtbanden werden steeds moeizamer
leverbaar. Alleen op de zwarte markt was er nog wel aan
fietsbanden te komen. Bernard Prinsen had ze erg hard
nodig.
We boterden zelfbij ons op de boerderij. Dat moesten we
wel! Een keer moest ik een paar luchtbanden voor de
fiets kopen. In Tilburg op de zwarte markt moest ik daar
f 460,- voor betalen. Twee zilveren vooroorlogse rijksdaalders mocht ook, maar ik was dat geld ook liever
kwijt.
Ik kon die banden niet missen, want ik moest twintig
minuten ver gaan melken met de transportfiets. Anders
had ik er wel 'anti-klap' (een massief rubberen band) op
kunnen leggen. Maar dat was geen doen, met zo 'n zwaar
gewicht door het losse zand.
Door alle schaarste leerde men zich behelpen. Wanneer
men geen luchtband kon bemachtigen monteerde men
een houten hoepel rond de velg. Of, men versneed een
oude autoband tot rubber repen. Die werden kunstig om
de velg heengevlochten.
Paartjes die in de oorlog in het huwelijk wilden treden,
hadden de grootste moeite om wat spullen bijeen te
garen. Aan een volledige uitzet viel niet eens te denken.
De fam. Van Gooi over het begin van hun huwelijk.
'Wij zijn getrouwd in mei 1944. Het huwelijk was gepland op 15 mei. Maar Van der Burg en de gemeenteambtenaren doken onder. Toen is het 22 mei geworden. Eigenlijk wilden we niet dat Bressers, die N.S.B.-er,
het deed. Maar het kon niet anders.
Er was eigenlijk niets voor een bruiloft. Bij de boer
hadden we wat boter en tarwe op de kop getikt. Met
boterbonnen was mijn a.s. echtgenote naar Den Haag
geweest. Daar hadden we een adres. De bonnen ruilde
zij daar voor een zwart pak en voor wat pannen.
Ik ben zelf op de fiets naar Valkenswaard gereden met
tarwe om het te ruilen tegen een kistje sigaren. Dat was
eigenlijk verboden. Het had goed onderweg afgepakt
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kunnen worden. Ruilen of heel duur betalen was het in
die tijd.'
De lijst van artikelen die schaars waren of helemaal niet
te krijgen waren, is erg lang. Medicijnen, zeep, gereedschappen, fietsen of onderdelen. Eigenlijk was de lijst van
goederen die wel te leveren waren beduidend korter.
Enkele leden van de 'Pickwick CLub' laven hun dorst met
limonade. Ook het bier was schaars geworden.

Werkgelegenheid
In het algemeen betekende de bezetting een economische achteruitgang. Veel bedrijven hadden niets te doen.
Zo lag de steenfabriek in Esbeek geheel stil^.
Mede door de roof van grondstoffen, en een wegvallen
van de aanvoer van overzeese produkten krompt de
nijverheid sterk in. Toch bracht de schaarste ook nieuwe
bedrijven. Zo begon de Hr. Gombert een bedrijfje in
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Afd. 2 No.2021 vR/Gi

's-Hertogenbosch, datum postmerk

Bi] de controle van Uw stroomverbruik over d e periode
S.ö.p.t..»."
Q GP Ofbei* ^i|,3
i» gebleken, dat door U meer kWh werden afgenomen,
dan w a a r o p U in die periode recht hadt. Volgens ons door het Rijkskolenbureau gegeven instructies zijn wij- tot onze spijt genoodzaakt U een boete
op te leggen van f . jJ4.fL\.Q
en den stroomtoevoer voor den duur van
O
achtereenvolgende etmalen te onderbreken. Bij herhaling eener
rantsoenoverschrijding over een der volgende perioden zai U weder eene
geldboete worden opgelegd en de energietoevoer voor langoren duur moeten
worden onderbroken.
Wij verzoeken U bovengenoemd bedrag, verhoogd met £ 3.— als vergoeding voor het verbreken en herstellen der aansluiting, omgaand op onze
postrekening No. 16940 te storten, onder vermelding van afdeeling en nummer
van dit schrijven.
Hoogachtend,
N.V. Provinciale Noordbrabantsche
Electriciteits Maatsclutppti,

Men mocht niet meer dan een vastgestelde hoeveelheid gas en
electriciteit afnemen. Overschreed men die hoeveelheid dan
volgde er een boete en afsnijding.

generatorhout*. Hout was een brandstof voor auto's geworden. Met behulp van houtgasgeneratoren kon men
een auto daarop laten rijden.
Ook de Wehrmacht zorgde voor werkgelegenheid. Verschillende bedrijven leverden het Duitse leger produkten
als geperst stro en schoenen''. Maar over het algemeen
was er veel werkloosheid. De werklozen werden door de
Duitsers gezien als een arbeidspotentieel voor de bedrijven in Duitsland.
De agrarische sector
Ook de landbouwers in Hilvarenbeek hadden hun problemen. Kernachtig worden ze verwoord door Kees van
Gestel.
'Je was zo gebonden. Je had maar te doen wat de

Duitsers wilden. Je was je vrijheid kwijt. Bij de boerenbond mocht je niet meer zijn. Je moest zaaien wat zij
wilden, bijvoorbeeld koolzaad, rogge of tarwe. Aan
kunstmest was bijna niet te komen of je kreeg maar een
heel klein beetje. Met twee zakjes kunstmest doe je niet
veel op een boerderij. En alle jaren op dezelfde plek
rogge zaaien, dan groeit hij op het laatst ook niet meer.
En als je aan oogsten en dorsen toe was dan kwam er een
controleur bijstaan om te zien dat je niet smokkelde. Je
moest immers een bepaald aantal zakken leveren aan de
Duitsers.'
Natuurlijk heeft deze boer gelijk. Er waren problemen
met de levering van kunstmest. Er werd bij de boeren op
aangedrongen meer gewassen te verbouwen, en dus een
kleiner deel van het landbouwoppervlak als weide te
gebruiken. Akkerbouw heeft immers een hoger rendement. Wat betreft de controle, deze dateerde al van
vóór de Duitse inval. Ook toen was de Crisis Controle
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Dienst al aktief om over de produktieopgaven te waken.
Een voormalige landbouwer kijkt er wat realistischer
tegenaan in het volgende relaas (anoniem).
De boeren hebben het nooit zo goed gehad. Voor de
Een van de grote voordelen van het werkzaam zijn in de
agrarische sektor was dat men niet naar Duitsland kon worden
gestuurd. Er was de Duitsers veel aan gelegen om in de landbouw een zo hoog mogelijk produktie te halen.

oorlog kreeg je voor 100 kg (twee zakken) tarwe tussen
de 7 en 8 gulden. In de oorlog liep dat op tot 150 a 200
gulden. En voor rogge van 50 tot 100 gulden. Er werd
wel gedorst onder controle, maar we hielden veel achter.
De Crisis Controle Dienst hield toezicht, maar die lieten
zich wel omkopen.
Er gebeurde van alles; er werd veel gerotzooid. Melk
werd vaak gebruikt om kaas te maken. Er ging zelfs
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aardappelmeel onder de kaas. Veel van die kaas werd
naar België gesmokkeld.
Inderdaad, wie het wel en wee van de landbouwers in de
oorlogsjaren bestudeerd heeft, komt op een eindeloze
reeks illegale praktijken. In de pers ging men fel tekeer
tegen de zwarte markt. Ook in Hilvarenbeek werd er
door de boeren druk in het zwart gehandeld, getuige
twee artikelen uit de N.T.C.
9 juni '44 Een Clandestiene
kaasmaker
Een onbekende was landbouwer C. Gerritsen, Spul B54
te Hilvarenbeek niet voor den Inspecteur voor de Prijsbeheersching te Den Bosch. Hij had reeds tweemaal een
boete van hem gekregen. Dezen derden keer moest hij
zich verantwoorden voor het teduur verkoopen van een
eigen gemaakte kaas. f 3000,- boete was nu de uitspraak van den Inspecteur.
4 aug. '44 Naar we vernemen is ook proces-verbaal
opgemaakt tegen den landbouwer G.D., die zijn aardappels aan particulieren verkocht tegen 60 cent per kg.,
terwijl de regeeringsprijs 11 et. bedraagt.
Maar het meest gingen de officiële instanties te keer
tegen het zwarte slachten. Het heette een groot gevaar
voor de volksgezondheid te zijn, vanwege de ongecontroleerde onhygiënische toestanden die bij de illegale
slacht voorkwamen. Bovendien, zo werd de burgerbevolking voorgehouden, beroofde het de bevolking van
een stukje vlees.
Nu stoorden de landbouwers er zich in deze gemeente
nauwelijks aan. Allerwegen heerste de mening dat een
groot deel van het hier verbouwde voedsel naar Duitsland werd vervoerd. Voor een deel was dat ook wel waar.
Toch is er minder van onze landbouwopbrengst naar
Nazi-Duitsland gegaan als eenieder toen aannam. Een
tweede reden waarom men zwart slachtte, was de grote
winst die men ervan kon verwachten. Op de zwarte
markt bracht vlees veel meer op dan de vastgestelde
officiële prijs. Voor de meeste boeren was de afzet ook
niet zo moeilijk. Talloos waren de kanalen waarlangs
men zijn landbouwprodukten kon slijten.
Een derde reden was de gebrekkige controle. Bovendien

waren veel controleurs omkoopbaar. Als dat niet lukte
waren er nog wel meer foefjes om illegaal te slachten
(anoniem).
Zwart slachten dat deed iedereen. Wij waren burgers. Bij
ons in de buurt woonde een boer. Hij zette bij ons een big
neer. Zelfs het voer bracht hij. Bij de slacht werd het
varken gewoon door midden gesneden. Wij kregen de
helft voor het werk.
Er werd bij ons thuis geslacht. Als het heel koud was, dan
sloeg de damp naar buiten als je de deur open deed.
'Deur dicht!' riepen ze dan. Die stoom kon je veel te ver
zien. Meteen na de slacht brachten ze weer een andere
big.
De volksgezondheid
Als geheel mag men stellen dat de volksgezondheid terugliep. Er was, ondanks het feit dat Hilvarenbeek een
plattelandsgemeente was, minder voedsel voorhanden.
Bovendien was ook de kwaliteit minder. Zo waren
zuidvruchten, een vitamine-C-leverancier, zeer schaars.
Vooral het gebrek aan hygiënische artikelen, waaronder
zeep, deed zich gevoelen. Huidziekten als schurft kwamen frequent voor.
Toch nam de achteruitgang van de volksgezondheid
nooit dramatische vormen aan. Ik wil dit aantonen met
het onderstaande staatje:
sterfte
volwassenen kindersterfte

1940
1941
1942
1943
1944

54
53
52
54
72

9
10
5
19
9

Bron: 'Verslag omtrent de toestand van Hilvarenbeek in
de oorlogsjaren'^.
De sterfte van de volwassenen bleef praktisch de gehele
bezettingstijd constant. De hoge mortaliteit in het jaar
1944 laat zich voor een groot deel verklaren door de
doden als gevolg van de bombardementen en de ontploffingen van mijnen.
Wat betreft de kindersterfte is er een piek in 1943. Er
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stierven toen 19 kinderen. Er heerste in dat jaar een
difterie-epidemie in ons land. Er werden in Hilvarenbeek
spoedig maatregelen tegen deze gevaarlijke keelziekte
genomen. Massaal werden de kinderen ingeënt'.
Om de gezondheid van kinderen en bejaarden niet verder achteruit te laten gaan werden vitaminetabletten verstrekt. Vanaf 1942 vonden deze voortdurend plaats. Het
betrof vooral de vitaminen A, C en D, waaraan het
grootste gebrek bestond^".
De medische zorg werd erg bemoeilijkt door de schaarste
aan vele geneeskunde artikelen. Huisarts dr. Ruhe over
de problemen:
De eerste paar jaren ging het nog normaal. Vanaf 1943
werd het moeilijker voor mij. Ik had me van te voren wel
goed bevoorraad, maar dat raakte toen op.
Een van de grootste problemen was het verband. Dat
was helemaal niet meer te krijgen. Er was alleen papieren verband, maar dat was waardeloos. Ik heb ook
Bruiloft in de bezettingstijd^ betekende koetsen in -plaats van
auto's.

\

andere materialen geprobeerd, maar linnen was veel te
hard en kunstzijde werkte ook niet. Oude verbanden
werden uitgewassen en telkens opnieuw gebruikt. Anders kon je nog repen scheuren van een oud hemd. Er
werd niets weggegooid.
Medicijnen werden ook een verschrikkelijk
probleem.
Mijn oudste zoon was drie of vier jaar. Hij werd ziek,
maar er waren geen medicijnen. Hij is toen gestorven.
Criminaliteit: diefstal
Schaarste onder de bevolking brengt niet altijd het beste
in de mens naar boven. De bezettingstijd vormde hierop
geen uitzondering.
Diefstal van landbouwprodukten van het veld, of uit de
schuren nam sterk toe. Zo berichtte de N.T.C, op 25
augustus 1943.
Biest-Houtakker. Bij enkele boeren die tabak geplant
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hadden hebben gauwdieven hun slag geslagen door
planten af te snijden of geheel uit te rukken.
Een voorbeeld van een wel hele brutale diefstal van vee
uit dezelfde krant, op 21 september 1943.
Biest-Houtakker. Toen de landbouwer J.v.P. des morgens bij het hok kwam, zag hij zijn varken van ca. 50 kg.
verdwenen. Gauwdieven hadden het dier geslacht en
meegenomen, met achterlating van kop en lever. De
politie stelt een onderzoek in.
Maar ook fietsen vormen een gewild object voor dieven.
Regelmatig kwam het voor dat rijwielen die ergens waren neergezet, werden meegenomen. De straffen voor
fietsendiefstal vielen overigens nogal mee, getuige het
verslag van een rechtszaak voor de rechtbank te Breda' ^
Een ontkentenis.
De 29-jarige chauffeur H.J.v.d.W. uit Esbeek (gem. Hilvarenbeek) had op 11 April van dit jaar een rijwiel
weggenomen ten nadeele van den landbouwer A.P.v.R.
Verdachte ontkende, dat hij zich aan dezen diefstal had
schuldig gemaakt.
De officier van justitie vond het niet verstandig dat hij
volhardde in zijn houding en requireerde een gevangenisstraf van 8 maanden voor hem.
In deze en alle vorige zaken zal de rechtbank den 18en
December vonnis wijzen.
Criminaliteit: smokkel
De smokkelhandel met België floreerde sterk tijdens de
bezetting. Nu was smokkel niet iets typisch voor deze
tijd, ook voordien en daarna kwam hij op grote schaal
voor. Het feit echter dat er in België een uitgebreide
tabaksteelt bestond, en het grote gebrek aan rookartikelen in ons land, maakte vooral de tabakssmokkel erg
aantrekkelijk'^.
Deze ging overigens op grote schaal zoals blijkt uit een
artikel in de N.T.C, van 11 december 1943.
In Hilvarenbeek werd een smokkelgroep van zeven
wielrijders aangehouden die duizend pakjes Belgische
tabak vervoerde. Tabak en rijwielen werden in beslag
genomen.

In Hilvarenbeek maakten de leden van de Marechaussee
jacht op de smokkelaars. Volgens het Politioneel
Maandrapport bestonden de Groep Hilvarenbeek en de
Post Esbeek tezamen uit 14 leden. In het rapport staat het
volgende fragment over de smokkel'^.
Wegens nijpend gebrek daaraan wordt in hoofdzaak van
Nederland naar België gesmokkeld diverse granen alsook paarden, terwijl van België naar Nederland wordt
gesmokkeld tabak en diverse dranken. De voornaamste
smokkelwegen zijn gelegen van grenspaal 207-209 en
loopen in hoofdzaak bij de grens door den dennenbosschen.
De smokkel bleef gedurende de hele oorlogsjaren voortduren. Hij nam zelfs voortdurend in omvang toe. De
smokkelaars traden steeds brutaler op, ondanks de aktiviteiten van de Duitse grensbewaking en de Nederlandse marechaussee. Een bewijs daarvan levert de regionale
krant van 4 augustus 1944.
In onze gemeente is gedurende eenige dagen 'n razzia
gehouden onder de zwarthandelaren in shag. Verschillende personen uit Esbeek en ook van hier werden
bij 't vervoer op heterdaad betrapt, waarbij een partij
van ca. 200 kg. den ambtenaren in handen viel.
Enkele smokkelaars werden hierbij ingerekend, terwijl
anderen proces-verbaal opliepen. De gesmokkelde tabak werd intusschen in de kommiezenwacht
opgeborgen. Intusschen heeft men hier door 't vernielen van 'n
paar ruiten des nachts trachten in te breken. Blijkbaar
zijn de daders in hun opzet gestoord. Want bij nader
onderzoek bleek, dat niets van den aanwezigen voorraad werd vermist.
De beweegredenen van de smokkelaars zijn niet moeilijk
te raden. Een voormalige smokkelaar A (anoniem) vat ze
samen
We wilden gewoon geld bijverdienen. Als je een fietsband nodig had was je ƒ 300,- kwijt. En een pakje shag,
ik rookte nooit andere, kostte f 10,- tot ƒ 15,-. Voor de
oorlog een dubbeltje! Maar echt beroepsmatig deed ik
het niet, meer voor het avontuur.
De techniek van het smokkelen was vrij eenvoudig. Een
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sterk gestel was een eerste vereiste zoals blijkt uit het
relaas van een andere smokkelaar B (anoniem).
Alles heb ik gesmokkeld, behalve paarden en koeien. Ik
heb shag, fietsenbanden, boter, zelfs haametjes gesmokkeld. In België haalden we shag, fietsen en banden,
lepels en vorken en stof.
Het meest deden we het te voet. Bij de Oranje-Bond en
Roovert staken we tussen de mast door de grens over. We
gingen dan naar Poppel. Daar hadden we adressen. Op
die adressen werd er dan geruild. Ook weer op de rug
droegen we alles terug. We namen iedere keer een andere weg. Over de weg gingen we nooit.
Ik ben nooit gepakt. Er waren er die wel gepakt werden
door de kommiezen. Als ze konden kochten ze die om.
Als de Duitsers je te pakken kregen, dan ging je naar
Duitsland. Die kon je niet omkopen.
Ook met het helpen van smokkelaars kon men heel wat
verdienen. Er werd op zo grote schaal gesmokkeld dat
het niet moeilijk was om contacten te leggen. Getuige het
verhaal van de voormalige smokkelaar A.
Die Belgen kwamen met heel veel groepjes de grens
over. Die kwamen gewoon bij je aan de deur. Ze gingen
de boer op, of je iets te koop had. Je vroeg dan aan zo'n
Belgische smokkelaar een prijs. Hij zei dan bijvoorbeeld: f 100,-voor een zak rogge. Bij de boer probeerde
je dan zo goedkoop mogelijk in te kopen. Ik betaalde de
boer en de Belgen betaalden mij dan weer. Hoe goedkoper je inkocht des te hoger was je winst. Mijn ervaring
was, dat die smokkelaars toch wel te vertrouwen waren.
Ik ging ook vaak te voet mee naar Diessen, de Biest en de
Haghorst. Een avontuur herinner ik me nog goed. Het
was tegen Kerstmis, en er lag een flink pak sneeuw.
Doordat er een maansverduistering was, was het aardedonker. Het was nacht en spertijd. Om 11 uur moest je
dan binnen zijn.
Ik was de voorloper van een groep smokkelaars. Op een
gegeven ogenblik hoorden we iets. We lieten ons plat
vallen. Na een minuut of tien doodstil wachten, kroop ik
vooruit. Het was een andere smokkelgroep, die terugkeerde met hun vracht. Hun voorloper had ik gehoord.

Hulp aan kinderen
Al was de voedselsituatie in Hilvarenbeek dan wel niet
optimaal, vergeleken met de rest van Nederland was het
hier zo slecht nog niet. Vooral in de dichtbevolkte Randstad werd er al snel honger geleden. Het strekt de Hilvarenbeekse gemeenschap tot eer dat ze verzwakte kinderen uit het Westen de gelegenheid gaf om in het dorp
aan te sterken.
Begin augustus 1943 arriveerden een 80-tal kinderen uit
Amsterdam'". Ze werden ondergebracht in de schoenfabriek van de firma Jacobs aan de Paardenstraat. In het
parochiehuis werd voor de kinderen gekookt. Om aan
het benodigde eten te komen was het nodig om 'de boer
op te gaan'.
Zo konden de kinderen met volle borden stamppot en
pap weer op krachten komen*^. Nog dezelfde maand
kwamen in Hilvarenbeek een 100-tal kinderen uit Den
Haag en Rotterdam aan. Zij werden bij pleeggezinnen
ondergebracht**.
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Advertentie uit De Hilverbode
van 19 juli 1941
De winkeliers moesten de
bonnen verzamelen en
vervolgens opsturen. Ze kregen
dan nieuwe voorraad.

Verzendingslijsten
voor winkeliers,

uit voorraad leverbaar.
Prijs 40 cerit per blok van 100 stuks.

Groot model verzendingslijsten voor graanhandelaars, grossiers, etc. f 1.25 per honderd stuks.

Zakboekjes voor bakkers
kunnen wij binnen enkele dagen uit voorraad leveren,

Drukkerij „ D e Hilverbode Jac. Naaiikens
Gelderstraat 177
Telefoon 352

DISTRIBUTIE
De distributiedienst te Hilvarenbeek
maakt bekend :

FORMULIEREN VOOR

dat zij, die in aanmerking komen voor

VS/orden in 't vervolg alleen verstrekt

SCHOEN-

BONNEN EN RIJWIELBANDEN
op SCHRIFTELIIKE

AANVRAAG.

EXTRA-ZEEP WEGENS
VUILEN ARBEID

vermelding van adres gericht worden

daarvoor formulieren af kunnen halen

tot de Distributiedienst in Hilvaren-

Men kon extra hoeveelheden
tusschen 1 en 5 October. De aankrijgen van bijv. zeep, borden, vraag kan alleen geschieden door hen,
textiel enz. Maar dat werd
die 'n zelfstandig beroep uitoefenen,
alleen in bijzondere gevallen
verstrekt.
en door de werkgevers.

Deze aanvraag moet, onder duidelijke

beek.
DE DISTRIBUTIEDIENST VAN
HILVARENBEEK.
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DISTRIBUTIE
D e z e week de navolgende bons :
Broodbon 08 geeft r e c h t o p brood
t o t en met 30 Maart.
Broodbon 09 geeft r e c h t o p brood
t o t en met 30 Maart, (event, t o t 6 Apr.)
Bon 09 (boterkaart) geldig van 24Maart
t o t en met 30 Mrt. voor '/'2 pond boter.
Bon 09 (vetkaart) geldig van 24 Maart
tot en met 30 Mrt. voor e e n half pond
boter of margarine of vet.
Bon 0 8 (vleeschkaart) geeft recht o p
vleesch tot en met 30 Maart,
Bloem. Bon 06 van d e b l o e m k a a r t tot
20 April 50 a 55 gram r o g g e b r o o d of
50 gram ander brood of half rantsoen
g e b a k of 35 gr. meel of bloem.
Gebak. Bon 09 van d e b r o o d k a a r t
voor 1 rantsoen g e b a k en bon 0 5 van
de bloemkaart een half r a n t s o e n g e b a k .
P e t r o l e u m z e g e l P e r i o d e 9 voor hen
die over geen a n d e r e k o o k g e l e g e n heid beschikken dan petroleum. Geldig
tot en met 20 April, recht g e v e n de o p 2 liter.
Petroleumzegel
die over geen
heid beschikken
dig tot en met
de op 2 liter.
Algemeen

Periode E. Voor hen
andere kookgelegendan petroleum. Gel31 Maart r e c h t g e v e n -

Distributie-bonboekje :

Bon 62 en 72 een ons kaas van 24
Maart t o t en met 20 April.
Bon 61 en 71 e e n ons kaas van 10
Maart tot 6 April.

Bon 17 voor een kilogram suiker tot
13 April.
Bon 92 een ei tot en met 30 Maart.
Bon 07 250 gram havermout of havervlokken of haverbioem of a a r d a p p e l
meelvlokken of g o r t m o u t of grutten
tot en met 20 April.
Bon 0 8 voor 250 gram gort of gortmout of grutten t o t 20 April.
Bon 10 100 gram maizena of griesmeel of s a g o of a a r d a p p e l m e e l dan
wel een hoeveelheid p u d d i n g p o e d e r
of p u d d i n g s a u s p o e d e r t o t en met 20
April.
Bon 09 100 gram macaroni of vermicelli of spaghetti t/m 20 April.
Bon 117 50 gram s c h e e r z e e p of een
t u b e s c h e e r c r e m e dan wel een pot
s c h e e r z e e p tot 30 April.
Bon 16 tot en met 30 Maart voor
een kwantum diverse z e e p s o o r t e n .
Bon 19 250 gram rijst of rijstemeel
of rijstebloem of rijstgries of gruttenmeel tot 20 April.
Bon 18 50 gram t h e e of 125 gram
koffie t o t en met 27 April.
Bon 15 geeft toe en met 30 Maart
recht o p het koopen van 500 gram
peulvruchten.
Brandstoffenkaarten van 1-31 Maart.
Bon 15, 16 en 17 haarden, kachels,
één eenheid v a s t e brandstof, één e e n heid c o k e s .
Bon 35 t o t e n met 41 voor
verwarming.

centrale

Bonnen 5e Periode brandstoffen of
c o k e s één eenheid v a s t e brandstof.

Overdruk uit De Hüverbode van
22 maart 1941. Elke week werd
vastgesteld hoeveel men per bon
van een produkt kon kopen.
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WEEST z u r N r G
VVJSSELT u w BONNEN IN TEGEN
DELFIA-PRODUCTEN ^
// de betrouwöaarstef"
C^êMi-BiiFf
Vertegenwooraiger : A. RiHman HilvarenDeek

A^
^

•>L
UI

De reclame speelde in op de
distributie.

Heeft U gebrek aan specerijen koopt dan

JOM A
nootmuskaat surrogaat per pakje 16 et.
peper
„
„
„
16 „
kaneel
„
„
„ 16 „
De industrie leverde surrogaten
voor produkten die niet meer
leverbaar waren. Advertenties
uit De Hilverbode van 22
maart 1941.

V

Jan i

^^MBB
•F^BH B i ^ ^ B B •
/ " I l
^ e l d e i ' S i r a a t A 10.

Teleroon

28

4.
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Koopt nu zonder
Gecondenseerde volle melk met suiker
Gecondenseerde tapte melk met suiker
Gilda klontjes, vervangt suiker,
Gilda klontjes, vervangt suiker,
Sukretten klontjes, vervangt suiker.
Honing zoetmiddel, vervangt suiker,
Broco extract, vervangt koffie,
Moccatine
Surrogaat koffie
Surrogaat thee
C a c a o met suiker

bon.

per busje van 400 gram
per busje
per tablet van 196 stuks
per pakje
per doosje
per pakje
per fleschje
per fleschje
per half pond
per ons
per ons

36
20
30
8
6
10
33
30
30
45
18

cent.
cent.
cent.
cent.
cent.
cent.
cent.
cent.
cent.
cent.
cent.

I
an Jansen
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Advertentie uit De Hilverbode
van 24 augustus 1940.

TENTOONSTELLING LUCHTBESCHERMINC
IN HET PAROCHIEHUIS TE HILVARENBEEK.
De tentoonstelling is voor het publiek geopend :
ZATERDAG 5 |UL1 van 2-5 en van 8-10 uur.
ZONDAG 6 lULl van 11-1 en van 3-10 uur.
MAANDAG 7 JULI van 7-10 uur.

Bezoekt allen deze tentoonstelling ! Toegang gratis.

Aankondiging uit De Hilverbode. Om de bevolking voor
te lichten over de gevaren van
luchtaanvallen organiseerde
de lichtbeschermingsdienst een
expositie.

9. Oorlogshandelingen tussen mei 1940 en oktober 1944
Luchtbescherming
De Duitse inval in 1940 had de Beekse bevolking met de
neus op een nieuw soort oorlog gedrukt: de luchtoorlog.
Gelukkig waren er nauwelijks bommen in deze gemeente
gevallen. Maar de kans was groot dat bij nieuwe oorlogshandelingen er wel bombardementen uit de lucht zouden
plaatsvinden.
De Markt in 1942, met schuilloopgraaf tegen mogelijke
vliegtuigaanvallen.
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Als bescherming tegen luchtaanvallen bestond al voor
W.O. II de Luchtbeschermingsdienst in de gemeente Hilvarenbeek. Ze stelde niet veel voor. Het was een uitkijken luisterdienst die de bevolking moest waarschuwen bij
het naderen van vliegtuigen. Men bezat niet eens een
eigen radio. De dienst had ook geen voorlichting aan de
bevolking gegeven over de gevaren van de luchtoorlog.
De enige echte hulp na bombardementen zou de brand-
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weer hebben kunnen geven. Deze was wel goed
geoefende
In de loop van 1941 werd de Luchtbeschermingsdienst
nieuw leven in geblazen. Er werden vergaderingen gehouden in alle wijken en buurtschappen, om de bevolking voor te lichten over wat te doen bij luchtaanvallen.
Het verslag van een zo'n vergadering in de N.T.C, van 21
augustus 1941.
In het café van den Heer ]ac. Brekelmans werd Maandagavond een vergadering gehouden voor de bewoners
van Bloemenstraat en Diessenscheweg. De waarnemend

Boven Hilvarenbeek uitgeworpen pakje sigaretten. Geallieerde bommenwerpers gooiden ze soms af om er bij de Nederlandse bevolking de moed erin te houden.

voorzitter, de heer C. Legius; heette allen welkom en gaf
na een korte inleiding het woord aan den instructeur de
heer P. Marteijn, die de noodzakelijkheid van zelfbescherming en het vormen van blokgroepen in 't licht stelde. Een 12-tal personen gaf zich hiervoor op, terwijl nog
eenl 5-tal zich als lid aanmeldde. Na een kort woord van
dank sloot de voorzitter deze goedgeslaagde vergadering.
Op verschillende vergaderingen kwam de bevolking met
ideeën. Men bepleitte het graven van brandkuilen en
putten. In oktober 1941 waren een achttal blokgroepen

minmiw
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gevormd. De luchtbescherming telde toen 400 leden. Het
opleiden van de leden werd toen ter hand genomen-^.
In 1943 was de organisatie van de Luchtbeschermingsdienst als volgt^. De commandopost was op het gemeentehuis. Men bezat twee telefoonlijnen. Een daarvan
vormde de verbinding met de uitkijktoren. Er was een
sirene om de bevolking te waarschuwen. De benzinevoorraad was 65 liter. Er waren negen gasmaskers voorhanden. Iedere blokploeg bezat verbandtrommels,
schoppen, emmers met zand en vuurzwepen.
De brandweer die in geval van calamiteiten ook beschikbaar moest zijn, was in 1943 als volgt uitgerust.
Men beschikte over één slangen-, tevens personenwagen, een motorspuit en vier brandslangen. De totale
sterkte van het brandweerkorps was 18 man. Bij een echt
bombardement zou dit dus veel te weinig zijn geweest.
Om na bombardementen de orde te kunnen handhaven
had de gemeente een afdeling van de marechaussee tot
haar beschikking. In 1943 had deze een sterkte van 18
man. Bovendien was er door de Luchtbeschermingsdienst nog een eigen ordedienst geformeerd van eveneens 18 personen.
Om de bevolking gelegenheid te geven bij bombardementen te schuilen besloten B. en W. op 31 oktober 1940
om twee schuilkelders aan te leggen. Dat gebeurde op
verzoek van de commandant van het Duitse bezettingsleger. De kelders werden op de markt gegraven"*.
Gelukkig hebben er na de meioorlog tot aan de gevechten bij de bevrijding geen luchtbombardementen op de
gemeente
plaatsgevonden.
Zowel
de
Luchtbeschermingsdienst als de schuilkelders hebben nooit
hun nut hoeven bewijzen.
De luchtoorlog tegen Duitsland
Naarmate de oorlog vorderde werd het voor de bevolking wel duidelijk dat de Duitsers de oorlog gingen verliezen. Reusachtige luchtvloten vlogen iedere nacht over
in de richting van de Duitse industriesteden. Het was er
de bezetters dus alles aan gelegen om te verhinderen dat
de geallieerde vliegtuigen de Duitse grens zouden berei-

Ook foto's van het koninklijk huis werden uitgeworpen boven
het bezette Nederland. Meestal was er nog een kleine attentie
aan vast gemaakt, zoals een zakje thee.
ken. De Luftwaffe was sterk verzwakt, maar het Duitse
afweergeschut dat werkte in combinatie met zoeklichten
was overal in Brabant sterk vertegenwoordigd. Met name in de onmiddellijke nabijheid van Duitse vliegvelden
waar Hilvarenbeek praktisch tussenin lag: Eindhoven en
Gilze-Rijen. B. Prinsen was een van die vele Beekenaren
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die zich verlustigden in de overkomst van de geallieerde
luchtvloten.
We hoorden regelmatig vliegtuigen overkomen. Maar
midden '44 werd het steeds meer. Het ging soms heel de
nacht door. Constant dat gebrom in de lucht. We konden
van hier (Groot Loo) de zoeklichten zien van Gilze-Rijen, achter Goirle.
Om de oriëntatie van de geallieerde vliegers te bemoeilijken besloot de Rijkscommissaris op 6 juli 1940 dat alle
gebouwen en woningen zo verduisterd moesten zijn dat
er geen lichtschijnsel naar buiten kon dringen. Maar ook
alle voertuigen, zelfs fietsers, moesten aangepaste verlichting gebruiken. De lampen waren zo afgeschermd dat
ze uit de lucht niet waarneembaar waren. Het spreekt
vanzelf dat de lichtopbrengst niet geweldig was.
Toen steeds meer Duitse steden en industriële complexen
door de geallieerde bommenwerpers in puin werden gegooid werd het optreden tegen overtreders van de verduisteringsmaatregelen sterker, getuige de bekendmaking die onder de bevolking werd verspreid. Er werd
gedreigd met boetes en lichtafsnijding. Zelfs de gloeilampen konden in beslag worden genomen^.
Met de controle op overtreding van de verduisteringsvoorschriften was onder meer de marechaussee belast,
ledere maand gaven ze een overzicht aan de Duitsers van
wat er in de gemeente was voorgevallen; ook op het
gebied van de 'Luftschutz'*.
PolizeiUcher Monatsbericht über den Zeitraum 15 Marz
bis zum 14 April 1943. (...)
Luftschutz
Keine Luftangriffe und Bombardemente zu melden
a. 15 Mahl Special-kontrol auf Verdunklung
b. Aufgenommene Protokolle: 7
keine Elektrischen Strom abgeschnitten (...)
Der Bürgermeister von Hilvarenbeek
<
Om de oriëntatie van de geallieerde piloten te bemoeilijken
moest iedereen verduisteren. Huizen mochten geen licht uitstralen, straatverlichting was gedoofd en de enkele motorvoertuigen die nog reden, droegen aangepaste verlichting.

Het viel overigens in Hilvarenbeek nogal mee met de
controle. De marechaussees sloofden zich bij hun controles niet uit. De Duitsers blijkbaar ook niet, getuige Sjef
Smolders.
A/5 je niet goed verduisterd had werd er meteen op de
deuren of ramen geklopt. Dat deden de Duitsers. Vooral
in de Koeistraat, waar de Duitsers van de grensbewaking zaten, werd er vaak op ramen en deuren geklopt. Ze
konden daarvoor wel strenge straffen geven, maar dat
deden ze hier niet. Ze riepen hoogstens een keer. Ik heb
nooit gehoord van strengere maatregelen.
Wij hadden thuis rolluiken. Overgordijnen mocht ook.
Als er maar geen licht naar buiten uitscheen. Anders kon
men ze met een soort papier of linnen dichtplakken.
Er brandden geen straatlantaarns, dus het was erg donker buiten. De meesten bleven binnen. Als je toch naar
buiten moest, dan vroegen de Duitsers om een Ausweis
als ze je tegenkwamen.
Neergestorte vliegtuigen
Als gevolg van luchtgevechten en luchtafweergeschut
zijn er verscheidene vliegtuigen neergestort op het
grondgebied van de gemeente Hilvarenbeek. Ik wil proberen er een opsomming van te geven. Het onderstaande
lijstje is waarschijnlijk niet compleet. Neerstortende
vliegtuigen waren namelijk geen zaak van de Nederlandse
autoriteiten. De Duitsers probeerden meestal zo snel
mogelijk ter plaatse te zijn en zorgden dan zelf voor
onderzoek en berging van het wrak.
- In de nacht van 15 op 16 juni 1942 stortte in het
landgoed Oranje-Bond in Esbeek een onbekend
vliegtuig neer''.
- Op 16 oktober 1942 kwam een Duits toestel neer in de
Veldhoven. Hierbij vonden drie Duitsers de dood".
- Op 30 november 1943 stortte een Engels jachtvliegtuig neer op de grens van de gemeente HilvarenbeekGoirle. Het vliegtuig kwam in de Leij terecht*.
- Op 4 januari 1944 stortte er een Duits jachtvliegtuig
neer'".
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- Op 25 maart 1944 meldde de Tilburgse Luchtbeschermingsdienst het neerstorten van een onbekend toestel achter Hilvarenbeek".
- Op 25 mei kwam een viermotorige Amerikaanse (althans volgens opgave) bommenwerper terecht nabij
de boerderij van F. van Puyenbroek. Een schuur werd
door een weggeslingerde balk beschadigd'^.
In het algemeen was er bij deze gevallen van neerkomende vliegtuigen geen schade van betekenis.
De Tilburgsche Luchtbeschermingsdienst noemde in
haar verslagen meerdere neerstortende toestellen in de
richting van Hilvarenbeek. Het was evenwel niet altijd te
zien of ze werkelijk in deze gemeente terecht kwamen.
Ook is het niet altijd zeker of het werkelijk vliegtuigen
betrof. Vuurbollen, lichte strepen bij nacht, of donkere
overdag konden ook andere oorzaken hebben.
In de gemeente werd niet altijd rapport opgemaakt wanneer er een toestel neerkwam. In het volgende geval
bestaat er wel een rapport aan de Rijksinspecteur voor de
Bescherming van de Bevolking tegen Luchtaanvallen'3.
Rapport betreffende het neerstorten van een Duitsch
vliegtuig in de gemeente Hilvarenbeek.
Op Vrijdagmorgen, 16 October, omstreeks 9.10 uur
stortte in onze gemeente een Duitsch vliegtuig neer en
kwam terecht op een perceel bouwland, toebehoorende
aan den landbouwer J. de Kort, ter plaatse Veldhoven.
De Rijks- en Gemeentepolitie was spoedig ter plaatse en
zorgde voor afzetting van het terrein. Het vliegtuig was
totaal vernield en tusschen de wrakstukken werden drie
lijken van de Duitsche bemanning gevonden.
Door den Ortskommandant te Tilburg, welke spoedig op
de plaats van den ramp aanwezig was, werden de lijken
opgehaald en de overblijfselen der machine weggevoerd.
Materieele schade aan gebouwen of veldgewassen werd
niet aangericht.
Aldus opgemaakt op 17 October 1942
Het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst
J.A. Brekelmans

Nadere onderzoekingen toonden aan dat het om een
Junker 88 van het I e Kampfgeschwader ging. De drie
doden waren Unteroffizier F. Dicke, Gefreiter Kaufmann
en Obergefreiter K. Libske*"*.

Tijdens de bezetting kan men zich verzekeren tegen oorlogshandelingen. Advertentie uit De Hilverbode van 22 maart
1941.
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10. De bevrijding
De voorgeschiedenis van de bevrijding van deze gemeente begon op 6 juni 1944, toen de geallieerde legers
onder leiding van opperbevelhebber generaal Eisenhower, een invasie ondernamen in Normandië. Na hevige gevechten doorbraken zij de Duitse linies en begonnen ze aan de bevrijding van West-Europa.
Dolle dinsdag
Naarmate de geallieerde legers nader kwamen, werd de
ongerustheid onder de Duitsers en hun Nederlandse helpers steeds groter. De Wehrmacht slaagde er niet in de
opmars vanuit Frankrijk door België te stoppen. Integendeel, het Duitse leger was in volle terugtocht.
Rond 5 september 1944 ging de ongerustheid van de
nazi's over in paniek. Velen gingen er vandoor, naar
delen van Nederland en Duitsland die nog vast in hun
handen waren. Ze vluchtten weg met achterlating van
praktisch heel hun bezit.
Uit Hilvarenbeek vluchtten verschillende collaborateurs
weg. De belangrijkste was burgemeester Bressers, uit
Tilburg. Deze N.S.B.-er verdween met zijn hele gezin.
Ook het kamp van de Arbeidsdienst werd rond deze tijd
door het kader verlaten'.
In het noordelijke deel van ons land was de paniek onder
de Duitsers en hun handlangers nog veel groter. Velen
verwachtten een spoedige bevrijding. Er bevonden zich
nogal wat Beekenaren buiten de gemeente. Zij wilden
het liefst zo snel mogelijk terug naar hun eigen dorp. Een
van hen was dhr. Van Beurden. Hij zat als arbeidsman in
het kamp van de N.A.D. bij De Lier.
In september, de zondag voor Dolle Dinsdag, ben ik
teruggekomen met de laatste trein die vanuit Delft vertrok. Zondagmiddag hadden we om 13.00 uur nog appèl.
De trein, die ik moest hebben, vertrok om 14.34 uur. De
Lier is ongeveer 8 km. van Delft. Het was warm weer.
Maar ik had toch mijn winterjas aangehouden. Ik wilde
er wel iets aan overhouden. We moesten te voet. Ik was
maar net op tijd.
Onderweg moesten we nog twee keer uit de trein. De
eerste keer in Lage Zwaluwe. Geallieerde
vliegtuigen
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kwamen laag overvliegen. Ik ging onder een boom liggen. De tweede keer was in Gilze-Rijen. Het Duitse
vliegveld in Gilze was net gebombardeerd. Ik weet nog
dat ik in een sloot dook.
Vanaf het station in Tilburg ben ik in mijn uniform van de
Arbeidsdienst naar huis gelopen. Ik heb nog geluk gehad.
Ik weet nog dat er arbeidsmannen niet terug konden
komen. Ook Nederlanders die in Duitsland zaten om te
werken. Ze konden niet meer door de linies terug.
Pas na de volledige capitulatie van de Duitse troepen in
Nederland en Duitsland konden allen terugkeren naar
hun gemeente.
Market Garden
Op 17 september begon de grote aanval die in één klap de
geallieerde legers over de grote rivieren in Duitsland
moest brengen. Men hoopte daarmee de strijd snel te
beëindigen. De aanval kreeg de codenaam operatie
'Market Garden'. Een combinatie van snel oprukkende
gemotoriseerde eenheden over de weg Valkenswaard,
Eindhoven, Grave, Nijmegen naar Arnhem en luchtlandingstroepen moesten ervoor zorgen dat de bruggen
over de verschillende oost-west lopende waterwegen in
geallieerde handen zouden vallen.
Hilvarenbeek lag evenwel niet in de onmiddellijke opmarsroute. Niettemin zagen velen in de gemeente de
reusachtige luchtvloot van honderden vliegtuigen overkomen. Zoals Bernard Prinsen.
We zagen ze overvliegen. Vliegtuigen met een touw, en
daarachter zweefvliegtuigen. We dachten: 'Nou is het
gauw afgelopen'.
Sjef Smolders was een andere ooggetuige.
Ik zag ze met hun zweefvliegtuigen overkomen. Ze gingen over de kant van Esbeek. We stonden op de plaats.
Een half uur lang trokken ze constant over.
Enkele jonge mannen die zich in de Utrecht verscholen
hielden voor de Duitsers meenden zelfs het geluid van de
tanks te horen. Hier in Hilvarenbeek kon men zelfs het
geluid van de oprukkende Geallieerden in Eindhoven,
Son en Oedenrode horen^.
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De boerderij van de familie V. Puyenbroek werd op 4 okt. door
de Duitsers in brand gestoken. De familie werd tevoren gewaarschuwd, dat ze het huis uit moesten.
Operatie Market Garden werd geen volledig succes. In
Arnhem werden de parachutisten door de onverwacht
sterke Duitse verdediging verslagen. Voor Brabant echter was de aanval wel een succes. Er werd een lange
Corridor gevormd, die verder verbreed werd. De aanvallen vanuit de Corridor zouden leiden tot de bevrijding
van Hilvarenbeek.
De Duitse aftocht
Eind september kon de bevolking het terugtrekken van
de Wehrmacht aanschouwen. Van het eens zo machtige
Duitse leger was nog maar een schaduw over. J. Loyens
over de troepen die door Hilvarenbeek kwamen.
Het terugtrekken van de Duitse soldaten was verschrikkelijk. Ze namen de mensen de fiets af. Ze moesten een
'Fahrrad' hebben. Maar ze werden vaak opgevangen.
Dan moesten ze weer terug naar het front. Ze hadden
voort een sik van de oorlog.
Een tijdlang was in kasteel Groenendaal nog het hoofdkwartier gevestigd van de terugtrekkende Wehrmacht-\
Bij verschillende burgers werden toen, net als ruim vier

jaar tevoren, weer militairen ingekwartierd. Zo ook bij
de familie Kluijtmans, die toen op de Diessenseweg
woonde. Janus Kluijtmans over zijn ervaringen.
Aan het eind van de oorlog in september '44 kregen wij
inkwartiering. Er kwam een telefoonpost. De Duitsers
zaten bij ons voor, in de kamer. Mijn ouders zaten achter, in de keuken.
Onze buurvrouw was veel slimmer geweest. Zij hadden
een oude vrouw in de kost. Ze legden haar in een bed
voor het raam, met het gordijn een beetje opzij, om te
laten zien dat ze ziek was. Tegen de Duitsers zeiden ze
dat het t.b.c. was. Daar waren ze als de dood voor. Er
kwam zelfs een plaat op de deur met 'Krank' erop. Wij
konden dan bij haar onderduiken.
Dat laatste was ook wel nodig. Want het was op dat
ogenblik oppassen geblazen voor de Duitsers. Ze waren
op zoek naar arbeidskrachten om versperringen op te
richten en tankgrachten te graven. De mannen die werden opgepakt werden o.a. ingezet in Biest-Houtakker bij
het Wilhelminakanaal. Velen wachtten de razzia's niet af
en vluchtten weg, bijvoorbeeld naar de Utrechf. Veel
Duitsers geloofden niet meer in de beloofde eindoverwinning. Nogmaals Janus Kluijtmans.
Ze haalden overal alles weg. Bij ons in de gang stond een
grote transportfiets. Die hadden ze van Janus Beckers de
rijwielhandelaar.
Op een nacht waren wij thuis. Jozef, een ingekwartierde
Duitser had gezegd dat ze op vertrek stonden. Op die
nacht kwam bij ons achter een officier binnen, goed
bezopen. Hij was totaal over zijn toeren. Hij trok zijn
pistool en pakte mijn vader bij zijn haren. Het pistool gaf
hij aan vader en zei dat hij hem moest doodschieten. Hij
wou niet meer leven. Hij had net gehoord dat zijn vader
en broer aan het oostfront gesneuveld waren.
Mijn moeder haalde er de Feldwebel bij, die hem weghaalde.
Om de opmars van de Geallieerden zoveel mogelijk af te
remmen ging de Wehrmacht ertoe over om verschillende
bruggen in deze gemeente op te blazen. Het geluid van de
springstof was een teken dat de bevrijding naderde'.
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Veel burgers hadden in de tuin van hun huis een schuilplaats gemaakt. Dat was veiliger dan in huis. Bij een
bombardement kon een voltreffer een huis laten instorten. De bewoners zouden dan levend begraven worden.
De meeste mensen hoopten dat de strijd net zo zou
verlopen als in mei 1940. Door een wonderlijk toeval
gingen de gevechten toen aan deze dorpen voorbij.
De Duitsers hadden geen plannen om Hilvarenbeek te
verdedigen. Op 2 oktober kregen de aanwezige militairen het bevel om terug te trekken uit het dorp Hilvarenbeek in de richting van Tilburg. Het nieuwe front zou op
3 km. afstand van het dorp komen liggen*.
B. van Gooi had Duitse soldaten ingekwartierd.
Hier stikte het van de Duitsers. We hadden bij ons namelijk paardenstallen. Eigenlijk hadden we geen last van
die jongens. Af en toe moesten ze naar het front. Dan
vroegen ze wel of ze even binnen mochten komen. Ze
schreven hier een brief voor thuis. Er waren er ook die

Lid van de Ordedienst op de Markt, herkenbaar
armband.

aan zijn

Engelse militairen koken hun poije aan de voel van de Beekse
toren.

om een burgerpak vroegen. Die wilden naarde 'Heimat'.
Op een avond hoorden we allemaal rijden. En op een
gegeven ogenblik was alles weg. Ze trokken naar de
Westrik (halverwege Hilvarenbeek-Tilburg). Daar werd
het front naartoe verlegd. Ze lieten hier niets achter.
Generaal Erwin Sander kreeg van zijn opperbevelhebber
de opdracht om de kerktoren op te blazen. Het zou voor
de Geallieerden een goede uitkijktoren kunnen zijn, als
die in hun handen zou vallen. Majoor Willy Fröhlich
werd belast met dit karwei. Deze militair had goede
contacten met de familie Kuypers. De Duitse majoor
vertelde hen over het voornemen om de Beekse toren op
te blazen. Nu lag het huis van de familie Kuypers vlak bij

Beekse kinderen kijken toe hoe Britse militairen met een flinke
scheut brandende benzine hun maaltijd verwarmen. De foto is
genomen op de Markt, net voor de kerkemuurtjes.
de toren. De ontploffing zou aan hun huis, net als aan alle
andere gebouwen in de dorpskern, grote schade hebben
toegebracht. De heer G. Kuypers had overigens zulke
goede contacten met de bezetters opgebouwd dat hij hen
kon overreden de toren niet te verwoesten. In plaats
daarvan liet generaal Sanders versperringen en kleine
springladingen in de kerktoren zelf aanbrengen. De
Geallieerden konden hem dan niet als uitkijktoren benutten. Pas gespecialiseerde technici die ver achter de
voorhoede van de oprukkende Engelsen aankwamen
konden deze zgn. booby-traps onschadelijk maken'.
De komst van de geallieerden trok veel belangstelling.
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Het enthousiasme voor de geallieerden kende geen grenzen.
Enkele burgers op een gepantserd rupsvoertuig. Let op de
zandzakken voorop.
De komst van de Engelse voorhoede, 3 oktober
Vanuit de Corridor naderden de Engelsen. Het legeronderdeel The Royal Welsh Fuseliers dat Hilvarenbeek zou
bevrijden bevond zich op 26 september nog in de
moerassige omgeving van Westelbeers. Op 2 oktober
rukte het 4e bataljon op naar Netersel en Gasteren. In de
nacht van 2 op 3 oktober hoorden de Engelsen Duitse
Feestvreugde op de Markt. Zelfs een draaiorgel kwam voor de
dag.
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motorvoertuigen die verdwenen in de richting van Diessen. De volgende morgen op 3 oktober hoorde men van
een deserteur dat het Duitse leger vertrokken was. Er
werden verkenners uitgestuurd. Zij meldden opgeblazen
bruggen en mijnenvelden®. Een van die patrouilles van
het 4e bataljon van de Welsh Fuseliers bereikte op 3
oktober de rand van het dorp Hilvarenbeek. Een ooggetuige van de binnenkomst van de voorhoede van onze
bevrijders'*
Op die namiddag van de derde oktober was ik met mijn
vader bezig het dak van de Torenhoef te herstellen, de
boerderij (van Oprins) nabij de brug over het SpruitenEngelse tanks op de Markt. Op het electriciteitshuisje is nog
v(Hi<' een V te zien.
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Op 4 oktober verscheen de Hilverbode
vrijdingsnummer.

met een speciaal be-

Stroompje in de weg naar Diessen. Het dak had nogal
averij opgelopen, toen de Duitse genie de brug in de lucht
liet vliegen, en er heel wat pannen door de luchtdruk
werden weggerukt.
Vanaf mijn hoge uitkijkpost zag ik plotseling vanuit de
richting Diessen langzaam een kleine colonne soldaten

naderen. Ik maakte mijn vader op hen opmerkzaam en
we zagen ze voorzichtig sluipend van boom tot boom, in
onze richting komen. Hoewel hun houding ons bevreemdde meenden we nog steeds met Duitse militairen
te doen te hebben, maar toen ze wat dichterbij waren
gekomen zag ik opeens dat ze een geheel andere uitrusting droegen. 'Het zijn Engelsen, vader', zei ik en op
hetzelfde ogenblik voelde ik me door een geweldige
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Engels rupsvoertuig voor het vervoer van infanteristen. De
foto is genomen voor het huis van de familie v. Meel op de
Markt.
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Veel publieke belangstelling op de Markt. Enkele dagen later
zou de kern van het dorp praktisch verlaten zijn.

Jan Naaijkens in gesprek met enkele militairen. T
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De Britse bevrijders in Hilvarenbeek.
geestdrift aangegrepen. Intussen had de patrouille die
ons beiden allang had opgemerkt en de weg verspreid
zag door de opgeblazen brug, de pas ingehouden en we
zagen wel dat de mannen ons scherp in de gaten hielden.
Vader zei niet veel! Hij begreep veel eerder dan ik dat we
in een gevaarlijke situatie waren komen te verkeren. Ik
zelf als jonge snuiter kon het in m'n jeugdig enthousiasme echter niet nalaten om volop naar de solda-

ten te zwaaien en te wenken en hen met gebaren de weg
te wijzen naar het noodbruggetje dat, links van de weg,
door de boer over de beek was gelegd. Enige ogenblikken later stonden vader en ik oog in oog met de mannen
op het erf, waar ze zonder dralen een verdedigende
positie in gingen nemen. Het was een zwaarbewapende
Engelse verkenningspatrouille, die ons nog enige vragen
stelde, die we maar tendele begrepen, om dan even later
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haar weg voort te zetten. Vader wilde zo vlug mogelijk
naar huis en wij volgden de mannen tot aan onze woning, zonder dat er iets bijzonders gebeurde.
De soldaten trokken steeds voorwaarts, kruipend door
de sloten en dekking zoekend achter de zware eikebomen langs de weg. We zagen dat ze tenslotte de eerste
bomen nabij de Bloemenstraat hadden bereikt en daar
voorlopig halt maakten. Het spreekt vanzelf dat hun
komst de bewoners van de Diessenseweg in minder dan
geen tijd uit hun huizen had gedreven. Ze waren blijkbaar geen van allen 't gevaar bewust en stonden de
operatie te bekijken alsof het om een of ander padvindersspel was te doen. Intussen zag ik vanaf 't dorp
Op 4 oktober stond de Markt snel vol met legervoertuigen.

een man, die een valiesje droeg in onze richting komen.
Die man bleek dokter Ruhe te zijn, die de mensen ernstig
waarschuwde naar binnen te gaan, daar hij in het dorp
Duitse officieren had opgemerkt die zich vanaf 'de Valk'
hierheen bewogen. Maar de meeste mensen, waaronder
ik zelf, maakten bijster weinig haast om weg te komen
van de straat. Ik aasde, als iedere andere jonge knaap,
op avontuur en dat kreeg ik eerder dan ik dacht toen in
de bocht van de weg de 2 Duitse militairen kwamen
opdagen. Op hetzelfde ogenblik leek de hel los te barsten. Ik zag de Engelsen bliksemsnel op de weg springen
en uit alle macht vuren. Maar de Duitsers hadden zich
nog juist op tijd op de grond geworpen en al rollend kans
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NEDE^^LANBERS !
DE DAG DER BEVRIJDING IS AAKGEBROKEN.
ER LIGT EEN LAU'GE, HARDE WEG ACHTER U EN ACHTER ONS. TOT
NU TOE HEBBEN WIJ VER VAIJ ELKANDER DEN STRIJD GEVOERD, GIJ OP UWE WIJZE,
Ï/IJ OP DE ONZE, TERWIJL ONZE RUSSISCHE BONDGEPOCTEN AAK HET OObTPRONT
HUK HELDHAFTIGE BIJDRi'iGE HEBBEN GELEVERD AAK HET VERSLAAN VAN DEN VIJAND.
THANS IS HET TIJDSTIP NIET VER VERWIJDERD, WAAROP DE DUISICRNIS VAN DE
DUITSCHE VERDRUlCaNG GEHEEL Z;'.L VERDWIJNEN. NU KUlIilEN WIJ ME'?: GODS HULP
GEZAIffiLIJK DEN VIJAND ÜII UW LANr VERDRIJVEN ES ; E EIND0VER7/INNING BEHALEN. ONZE SOLDATEN ZIJN DA.aTOS DS U\7E ES DE ü'ffE ZIJN LE CÏTZE.
I.
ER KOEl liOG VEEL GEDAAN WORDEN. HARE MAJESTEIT KONINGIN
VTILHELMINA EN HARE RE'JEERING HEBBEN ERiyEDE IKGESïSMD, DAT B I J M I J , ALS
OPPERSTE BEVELHE33ER VAl-I HET GEALLIEERDE EXPEDITIELEGER, WAAR DIT IN
HET BELANG VAN DE OORLOGVO::RING SOCDIG MOCHT BLIJI'CEN, ZEGGENSCHAP IK BESTUURSAANGELEGEÏIHEDEïï ZAL SERUSIEK. HET LIGT ECH'IER IN DE BEDOELING,
DAT, IN HET ALoEtffiEN, DEZE BEVOEGDHEDEN ZULLEN WORIEK UITGEOEFEND DOOR
HET NEDERLANDSCHS MILITAIR GEZAG SN DE BETR0U1V3ARE LEDEN VAi; :JE N E D E R LANDSCHE OVEIL-IEID.
GIJ K E T ALLEN V.'AÏ V.'IJ KOG VOOR DEN BOEG HEE3E!i. DS VIJAND
IS WREED EN KEEDOOGENLOOS. VEEL BLOED ZAL

ïï/JJ(iCHIJNLIJK

NOG MOETEN

VLOEIEN ALVORENS ONZE TAj:_K IS BEEIIÏDIGD. VAi: ALLE BESCHJirMRE MIDDELEN
Ï.IL GEBRUIK DIENEN I E WORDEN GEM/vAKT OM DEK VIJAND UIT UW LAND TE VERDRIJVEN. DE STRIJD ZAL VERx^ERE ONTBERINGEN VAN U VERGEN. GIJ ZULT BESEPïEN, DAT OORLOGSKATERIALEIi DEN VCORE.'-iJG ÈIOETEiï HEBBEN, liAAR ONS STREVEN ZAL ER OP GERICHT ZIJN U DEN BIJSTtóD IE VERLESNEN, DIEN GIJ IN ZOO
RUIiCE i«I/.TE BEHOEFT.
NEDERLAND VAN DEN INFRINGER l'E BEVRIJDEN EISCH'I m

ALLER

MEDE-WERKING. IEDER V.iN U KAN INDIRECT DE BEHULPZAIffl HAND BIEDEN DOOR
MEDE TE WSRI'EK AAJJ HST HE'rtAHEN VAN DE OPEKB'iRE ORDE EN RUST EK DOOR UW
GEWONE ÏÏSRKZAJJ-TEDEN VOORT TE ZETTEN. V.AAR DIT KOGELIJK ZAL ZIJII, ZAL
IK EEN BEROEP OP U'nT DIRECTE MEDEWERKING DOEN.
IV.
IK WEET, DAT IK BIJ DE UIT0E5ENING VAN MIJN lA.JC OP U'^^'E
VOLLE HEDE'KRKING K/J! R E I H E N . m S S T GEDULDIG, HET EINDE IS THiUS IK
ZICHT.
DE OPPERSTE BEVELHEBBER VAN HET GE.iLLIEERDE EXPEDITIELEGER
DE GENER.'.AL,
DWIGHT D. EISENHOWER.

Oproep van de geallieerden
de
bevrijdingsdagen.

verspreid

tijdens
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gezien om in de tuin van de familie Brouwers te verdwijnen.
De Duitse hoofdmacht was weliswaar verdwenen, maar
patrouilles van de Wehrmacht bleven nog steeds in het
dorp opduiken. Bij deze schermutseling waren dus een
Engelse en Duitse patrouille op elkaar gestoten.
Deze derde oktober werd de bevrijding van het dorp nog
niet voltooid. Het wachten was op de hoofdmacht van
het 4e bataljon'".
4 oktober, de bevrijding
Op 4 oktober kwam de Engelse hoofdmacht vanaf Diessen naar Hilvarenbeek. Na enkele schermutselingen op 3
oktober waren nu alle Duitsers uit het straatbeeld van het
dorp Hilvarenbeek verdwenen. De B en C compagnieën
bezetten het centrum van het dorp. Slechts af en toe
vuurden de Duitsers met kanonnen en mortieren. Maar
er vielen geen slachtoffers onder de Welsh Fuseliers".
Omdat de brug in de weg Hilvarenbeek-Diessen was
opgeblazen moesten de geallieerde voertuigen omrijden;
via de brug bij Groenendaal konden ze het Spruitenstroompje oversteken. Later legden ze een noodbrug in
de doorgaande weg'^. In Tilburg, dat nog vast in handen
van de Duitsers was, meldde de N.T.C, enkele dagen
later"
In het gebied van Turnhout werden aanvallen in de
richting van de Nederlandsche grens ondernomen,
waarbij gepoogd werd een beslissing te forceeren en op
één smal punt door de Duitsche verdedigingslinies te
dringen. Ten Z. van Tilburg woedde aan het einde van de
vorige week een hevige slag. Een penetratie bij Hilvarenbeek werd afgegrendeld. De Duitschers ondernamen bij Tilburg en ook ten Z. van Breda tegenaanvallen.
Om de bevrijding van het dorp te vieren was heel de
bevolking uitgelopen. De Hilverbode verscheen voor het
eerst weer sinds 1941 met een extra editie. De kop
luidde: Hilvarenbeek is bevrijd^'*. De binnenkomende
Engelsen verspreidden een proclamatie van generaal
Eisenhower. De bevolking werd erop gewezen dat Hilvarenbeek wel bevrijd was, maar dat er nog veel moest

worden gedaan om de nazi's te verdrijven'^. Dat dit
laatste maar al te waar was realiseerde men zich in de
euforie van de bevrijdingsfeesten maar nauwelijks.
Mevr. A. Wolfs over deze oktoberdagen.
Op 3 oktober zijn er voor het eerst verkenners gekomen,
's Avonds tussen 17.00 uur en 17.30 uur. Maar ze zijn
toen niet gebleven. Ze gingen weer weg. De volgende
dag zat heel Beek vol. Dat was geweldig leuk. Ik had
twee zinnetjes geleerd: 'Do you have cigarettes for Papa?' en 'Do you have chocolate?' En we kregen het ook
nog!
Overigens bleef de bevrijding beperkt tot het zuidelijke
deel van de gemeente. Het noordelijke deel was nog niet
bevrijd. En zelfs zou blijken dat de dorpskern van Hilvarenbeek nog niet al te vast in Engelse handen was. De
Welsh Fuseliers bleven slechts enkele dagen in Hilvarenbeek. Op 6 oktober moesten ze weer vertrekken. Via
Wintelre gingen ze naar de buurt van Nijmegen'*.
De Orde Dienst
Bij afwezigheid van het plaatselijk bestuur werd door de
gewestelijk Commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten tot Plaatselijk Commandant van de Orde Dienst
benoemd Ir. C.J. van Meel. Het was de bedoeling dat de
leden van de Orde Dienst samen met de politieambtenaren zouden zorgen voor het handhaven van de openbare
o r d e " . De leden van de O.D. droegen geen uniformen,
maar waren herkenbaar aan een armband met het opschrift O.D.
Tot de taken behoorde het waken over de eigendommen
van de burgers van de gemeente en het arresteren van
N.S.B-ers en sympathisanten van de nazi's'*. Het is aan
de discipline van de O.D.-ers en hun commandant C. van
Meel te danken geweest dat het niet tot een 'bijltjesdag' is
gekomen. Ongeorganiseerde wraakakties zijn niet voorgekomen. Mevr. A. van Meel-Borm over het optreden
van de leden van de O.D.
Mijn man had de leiding van de Orde Dienst. Hij was
belast met het ophalen van collaborateurs. Hij stond
erop dat het op een humane wijze gebeurde. De eigen
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AAN DE BURGERS VAN KILVARENBEEK.
Door den getpestelijken
sche Binnenlandsche
Z.
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Leve de vrijheid, leve Wiihclmina!
D e plaatselijke Commandant,
^
I If A ^ ^JiCd

1r.

^.

J.

VAN

mtCL.

onmiddellijk na de bevrijding werd
de openbare orde gehandhaafd
door de o.D.
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In deze gemeente uitgeworpen vlugschrift voor
Duitse militairen. Het diende om hen over te halen
zich over te geven. Het bezit van zo'n 'Safe
Conduct' kon in het Duitse leger met de doodstraf
bestraft worden.

(Cout ^aafler «ono«ntton 1907, ©enfer ftoitoention 1929)

1. 9}om Ifugcnblld ttcrflbergabeonfieltenlieutfd)( Solboten* al* AHcgsgcf angene unft unter[tet)»n 6em Si^utj Öer ®en(er ftonoention. Xemflemöft inirb iljre
3olbatenel)rc oollften» refpeftieri.
2. Ariegfifiefongtne f}aben |o bolb wie möglld) ju Sammelftellen gebrad)! j,\x
tDerben, bierneitgcnug 0on &er1!>efa^ren.^one entfernt {i'i)>i ""< 'b^e perfönlttfje
6i(l)ert)eJt ju gemöbrlelftcn.
3. Sle crbollen biefelbe Oerpflefiung in Oualitat unb Quantitiit toie Ylnge*
l)0rifie bcr allHetten f)ecre unb locrben, falls tranf ober oertDunbet, in benfeibfn
Cajoretlen be^anbelt mie oUüerle Zruppen.
4. (fb^ettjeii^en unb SScrtfadjen flnb benftticfisficfonfienenju belaffen. (6el&
fann nur uon Offijlcren bec SammelfteUrn abflenDmmtn merben, mofilr eine
(Empfangsbeffljeinigung ausgcftellt mlrb,
6. 3tt ben Aciegsgefangenenlagrrn ^aben 6d)lofrüumc, RoumDritellunfi bcr
Untcrtunfl, ^ettftcllen unb {Dnftige ffnlagen benen ber alliierlen (&arni(on«trup'
pen gleidjiDcdig ju [ein.
H, üaut (&cnfer Aonoenlion bilrfen Ariegsgefangenr webrr C^egenftanb oon
nepreHaiien, nod) ber bffrntll<^en 9leugierbe ptcisgegcben nerben. 9)a(^
Arirfitenbe merben [ie \o balb mie möglii^ nod) t»aufe jurüitgefi^ifft.

• 'm* £on)alrti gcltriiauf (r>ninb ^tr f^noflfr flonotulloii (IV, lilOT): ftflc bfuxitf'K'Irn Vrl«"
bif tintfutiu 0b(c rln oon ÏLifitfui ti(«niibot** «bjclAni Irnnen.

REOELW FUR DIE GEFANOEMNAHME;
U m Missverstandnisse bei der Gefangennahme auszuschliessen, ist folgendes angezeigt: Waffen weglegen, H e l m und
Koppel herunter; Hande hochheben und ein Taschentuch oder
dieses Flugblatt schwenken.
LIS;CB-ZG6I 1944
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Ir. C. van Meel, het hoofd van de O.D., in gesprek met een
commandant van het geallieerde leger.
politie moest het doen. De jongeren vande B.S. mochten
niet op eigen houtje gaan arresteren. Al de collaborateurs zijn naar de oude pastorie gebracht. Ze hebben
daar een paar dagen gezeten. Vanwege de veiligheid
werden ze later naar Reusel gebracht.
In totaal werden 21 personen aangehouden. Ze werden
vanuit Reusel overgebracht naar Vught, waar hun zaak

verder behandeld zou worden. Acht personen kregen
huisarrest. Van zes man werd dit spoedig opgeheven''.
Maar niet alle collaborateurs konden door de O.D.
gearresteerd worden; een deel was voortvluchtig. Dat
gold onder meer voor de N.S.B.-burgemeester en de
Hilvarenbeekenaren die in Duitse krijgsdienst waren gegaan.
Kort na de bevrijding doken in Hilvarenbeek deserteurs
op van de Wehrmacht. Ze waren het vechten beu en
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geloofden niet meer in de eindoverwinning die de nazileiders hen voorspiegelden. De geaUieerden gooiden boven delen van het front die de Duitsers bezet hielden
strooibiljetten uit. Er stonden oproepen op om zich over
te geven. De Geallieerden beloofden een eerlijke behanIdentificatiebewijs van de leden van de B.S.
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊK.
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deling aan alle deserteurs die hun linies wisten te bereiken.
Boswachter K. van Halteren heeft toen nog Duitse deserteurs opgebracht.
Op het landgoed Gorp trof ik boven in een hooimijt twee
Duitsers aan. Ze vroegen om brood. Maar dat hadden
we niet. Toen vroegen ze of er geen militairen waren
zodat ze zich over konden geven. Ik vertrouwde ze niet.
Daarom zei ik dat ze eerst hun geweer weg moesten
gooien. Ze zetten hun geweren tegen de wand van de
hooimijt aan en trapten ze middendoor. Toen heb ik ze
meegenomen naar de Geallieerden.
Er waren ook deserteurs die op eigen gelegenheid kwamen. Jan van Halteren herinnert het zich nog.
Onmiddellijk na de bevrijding ging ik met mijn vader, de
jachtopziener, boodschappen doen in het dorp. Hij wees
me op de Duitse militairen die zich op Gorp verborgen
hadden gehouden. Ze waren door de mijnenvelden naar
Beek gekomen om zich over te geven.
De O.D. diende ook te zorgen voor een ongehinderde
voortgang van de geallieerde opmars. De enthousiaste
landgenoten mochten de doortrekkende Geallieerdert
niet al te veel hinderen. De burgers werd opgeroepen de
wegen vrij te houden. Op wegen waar de bondgenoten
door moesten werd het fietsen zelfs verboden^".
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BEKENDMAKINfi
AAN DE NEDERLANDSCHE BEVOLKING.
Zooals U waarschijnlijk reeds door middel van de radio vernomen hebt is
het voorgekomen dat de geallieerde troepen ten zeerste in hun bewegingen werden gehinderd door de feestvierende burgers der bevrijde plaatsen.
In verband hiermede wordt hierbij het volgende bepaald:
1

de w e g e n , waarlangs de troepen van onze bondgenooten zich bew e g e n moeten zooveel mogelijk vrij gehouden worden.

2

in de steden en dorpen is het verboden te iietsen op de straten,
waardoor geallieerde troepen trekken.

3

buiten den kom der gemeenten moeten fietsers voor zoover mogelijk
op de fietspaden blijven.

LANDGENOOTENI
Laat ons eraan denken, dat er na ons nog andere Nederlanders bevrijd moeten worden. Laat ons steeds voor oogen houden, dat elke
vertraging meer offers zal eischen van onze nog niet bevrijde landgenoten en van onze bondgenooten.
Houdt U dus aan het bovenstaande en volgt de aanwijzingen van de
Orde-bewaarders, die ten strengste op een en ander toe zullen zien.

Op last van den

Gewest. Comm.

De Burgemeester.

De doortocht van de geallieerden mocht door de
enthousiaste landgenoten niet gehinderd worden.

11. In de frontlijn
Velen geloofden dat het leed van de oorlog met de bevrijding op 4 oktober voorgoed geleden was. Al spoedig
bleek dat deze mening fout was. Het ergste moest nog
komen. De drie dorpen in de gemeente, en dan vooral
Biest-Houtakker en Hilvarenbeek zouden nu pas de
zwaarste beproeving van heel de oorlog meemaken.
Stabilisatie van het front
Op 6 oktober stuurden de Britten een gepantserde verkenningseenheid in de richting van Goirle^ Een van de
Het fotografisch materiaal was in oktober 1944 erg slecht.
Voor de kerk, het raadhuis en onder de lindeboom bevinden
zich geallieerde voertuigen.
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uitkomsten van deze verkenning was dat het Duitse leger
sterke posities had ingenomen in de bossen ten noorden
van het dorp Hilvarenbeek. De Westrik en BiestHoutakker waren door de Duitsers bezet. Tussen het
dorp en Duitse linies waren mijnenvelden aangelegd. Na
de oorlog werden er in eerste instantie 23 geteld. Later
kwamen er nog meer bij-^. Boerderijen die hun schootsveld hinderden werden door de Wehrmacht in brand
gestoken.
Deze versterkingen maakten deel uit van een Duits plan
om Tilburg te verdedigen. De stad werd verdedigd door
de 256e Volks Grenadier Divisie onder leiding van generaal Gerhard Franz. De Duitse divisie was, militair ge-
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zet met prikkeldraadversperringen. Struikeldraden die
waren verbonden met magnesiumfakkels, vormden een
beveiliging tegen Duitse patrouilles. Vrijwel elke nacht
drongen vijandelijke eenheden tot diep in het dorp door.
De aanraking van de struikeldraden zette onmiddellijk
de hele straat in een fel licht. De gealarmeerde Engelsen
konden dan het vuur openen op de infiltranten''.

Verbroedering tussen de Engelsen en de burgerbevolking na
de bevrijding.
zien, van niet al te hoog gehalte. Ze was pas opgericht en
bestond uit een samenraapsel van eenheden uit allerlei
onderdelen^. Op dit ogenblik van de strijd misten de
Geallieerden nog de stootkracht om de Duitsers uit hun
versterkingen te verdrijven. Tot die tijd bleef het hele
noorden van de gemeente nog bezet gebied. Het centrum
van het dorp Hilvarenbeek werd door de Engelsen afge-

De bombardementen
De eerste bommen vielen reeds kort na de bevrijding^.
Maar deze beschietingen waren van niet ernstige aard.
De situatie veranderde toen de Duitsers zwaar geschut
opstelden in het Leijpark en op het kerkhof van Broekhoven*. Met deze kanonnen begonnen ze Hilvarenbeek
te beschieten.
De Geallieerden beantwoordden het vuur met hun geschut. Het artillerieduel duurde ongeveer drie weken en
kostte de levens van verscheidene burgers m.n.''
— Cornells Hesselmans, in het Groot Loo
— Johan Prinsen, in het Groot Loo
— Leon Persoons in de Holstraat
— Adriaan Smolders in de Gelderstraat
— Marinus van Ham op de Markt
— Adriaan Heeffer, idem
— Jan van Hoof, idem
— Catharina de Brouwer-v.d. Sande in de Voort
— Henricus de Beer
— Frans van Gestel*
Mevrouw Elings herinnert zich de dood van Catharina de
Brouwer.
Wij woonden op de Voort. De familie de Brouwer kwam
altijd bij ons in de kelder schuilen als er gebombardeerd
werd.
Het schieten was al begonnen maar wij waren nog aan
het eten. De kinderen kwamen achterom gelopen en
riepen: 'Moeder is dood, en vader bijna'.
Sjef de Brouwer kwam lopend naar ons. Hij bloedde heel
erg. Mijn broer Janus en ik gingen naar het huis van Sjef.
Mee, toen we binnenkwamen, zagen we Catharina zitten aan tafel. Ze waren aan het eten toen de granaat viel.
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Een granaatscherf zat in haar hals. Ze was dood, maar
ze was niet op de grond gevallen.
Er lag nog een kleine van drie maanden in de wieg. Die
heb ik opgepakt. Ze hadden tien kinderen! We hebben
alles meegenomen op de platte wagen.
Sjefde Brouwer werd door mensen van de ondergrondse
naar het klooster gebracht. Vantevoren hadden we
dokter Heezemans en een geestelijke laten komen. Zij
hebben hem nog bij ons in de kelder bediend. Hij heeft
het overleefd. Maar de wond is nooit meer goed genezen; hij heeft er altijd mee gesukkeld.
Naast het veriies aan mensenlevens, waren er ook vele
gewonden te betreuren. Door granaatscherven, maar
vooral ook door mijnen, raakten tientallen zwaar of licht
gewond.
Ook vee en gebouwen liepen grote schade op door de
bombardementen. Totaal verwoest werden 13 boerderijen met bijbehorende schuren en 11 particuliere huizen.
Zwaar beschadigd waren aan het eind van oktober 25
boerderijen en 70 woonhuizen'. Een onbekend aantal
huizen had lichte schade. Dat betrof meestal gesprongen
ramen en door de luchtdruk van het dak gevlogen pannen.
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Op de gemeentegrens van Hilvarenbeek en Diessen bevindt
zich een kapel, gewijd aan Maria, Troosteres der bedroefden.
Het gebouwtje is opgetrokken van stenen van bij de bombardementen van oktober 1944 verwoeste woningen en
boerderijen. Binnen in de kapel bevindt zich een houten bord.
Daarop staan de namen vermeld van al degenen die door
direkt oorlogsgeweld zijn omgekomen. De rij links zijn de
doden uit het dorp Hilvarenbeek. In het midden staan de
gevallenen uit Biest-Houtakker. Rechts worden de doden uit
Diessen vermeld.
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Aan de beschadiging van de kerkgebouwen kan men
precies aflezen hoeveel de kerkdorpen van de bombardementen te lijden hebben gehad^°.
De kerk in Esbeek had enkel glasschade. De protestantse
en katholieke kerken in Hilvarenbeek hadden glasschade
en meerdere voltreffers. De bol van de toren was ook
door een granaat getroffen. De kerk in Biest-Houtakker
was het zwaarst getroffen. Het bovengedeelte van de
kerktoren was grotendeels door granaattreffers vernield.
Het dak was geteisterd door inslagen en er was een
omvangrijke glasschade.
Naast schade aan gebouwen werden ook nog vele wegen
door treffers ernstig beschadigd". De bruggen waren
reeds voor de bombardementen opgeblazen.
Evacuatie
Met het toenemen van de artilleriebeschietingen werd
Door de bombardementen beschadigde woning op de Markt.

Een stille getuige van hel oorlogsgeweld in Biest-Houtakker.
Het woonhuis aan de Biestsestraat 2 7 toont nu nog de gaten die
zijn geslagen door kogels en granaatscherven.
het steeds gevaarlijker voor de bevolking om in Hilvarenbeek te blijven. Nadat er een groot aantal doden en
zwaargewonden gevallen waren, besloten velen om te
vertrekken. De meeste mensen gingen naar dorpen in de
omgeving waar niet of nauwelijks gevochten was. Voor
de bewoners van het dorp Hilvarenbeek was dat meestal
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Hooge en Lage Mierde*^. De bevolking van Biest-Houtakker ging grotendeels naar Moergestel.
Bernard Prinsen woonde op het Groot Loo.
Na de beschietingen van 11 oktober zijn we naar de
boerderij van v. Gestel gegaan. Bij ons hadden we een
paar granaatgaten. Maar toen schoten ze daar ook alles
in elkaar. Er waren hier toen drie doden. Frans van
Gestel, Johan Prinsen en Kees Hesselmans. Mijn vader
was aan zijn been gewond. Hij is door de mensen van de
Ondergrondse naar het ziekenhuis in Eindhoven vervoerd. Zo is hij er toch nog doorgekomen.
We namen het voornaamste mee op de kar. De meubels
lieten we staan. We waren nog het meeste bang dat de
Duitsers onze boerderij ook in brand zouden schieten,
net als de Wouwershoeve van Harrie Hesselmans en die
van Willem van den Broek en van Wout van der Loo, en
de stal en de schuur van Piet Elings.
We zijn toen 14 dagen naar de Mierden geweest. We
gingen over de Esbeekseweg tussen twee beschietingen
door. We waren bij een oude man en vrouw in Lage
Mierde. Ze heetten Coolen. Praktisch elke dag reden we
naar Beek om te kijken hoe het was. Een keer werden we
door de Engelsen teruggestuurd.
Er waren er maar een goeie 200 in Beek achtergebleven,
hoorde ik. De meesten hadden net gedaan als wij.
Toen we hoorden dat de Duitsers teruggetrokken waren
hebben we afscheid genomen. We hadden het heel goed
bij die mensen. Thuis lag alles overhoop. Ik geloof toch
niet dat er Duitsers binnen waren geweest. Wel soldaten
van de Irenebrigade. Ze hadden hier haantjes geslacht
en flessen drank uit de kelder opgedronken. Een paar
flessen waar aardappels op geschut waren hadden ze
over het hoofd gezien.
In Biest-Houtakker was de toestand voor de bevolking
nog veel ernstiger. Getuige het relaas van P. v. Gestel
jr.'3
Op 3 October werden de bruggen over de stromen opgeblazen en de bomen omgehakt zodat van toen af aan
elke verbinding met Hilvarenbeek dat die dag werd bevrijd, verbroken was. Nu en dan drong een Britse pa-

trouille door die de situatie op een afstand in ogenschouw
nam. 4 October gingen vier huizen in vlammen op,
waarvan de bewoners door het Annanina's rust naar
Diessen vluchtten. Later werd nog 'n boerderij platgebrand. 7 October kwam het eerste bevel tot evacuatie

De molen van de familie Verheggen in de Voort-Driehuizen. De
romp werd door de Duitsers opgeblazen, om ervoor te zorgen
dat de geallieerden hem niet als uitkijkpost konden gebruiken.
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Iomdat er, volgens de moffen, door het overlopen van een
bewoner naar de Engelsen, verraad was gepleegd. Dit
bevel werd echter weer ingetrokken op voorwaarde dat
eenieder dag en nacht zou binnen blijven. Inmiddels
beukten de eerste granaten op de toren en de huizen en
vooral omdat juist rond de toren zoveel mensen waren
saamgepakt, groeiden de angst en de spanning met het
uur. Toen kwam, 10 October, een nieuw bevel tot evacuatie en ditmaal ging het door. Men trachtte op boerenkarren, handwagens en kruiwagens de meest waardevolle bezittingen mee te voeren, en zo trok de trieste
stoet naar Moergestel, waar op 16 October de meesten
weer werden opgejaagd, die onder moordend granaatvuur verder trokken naar Tilburg. 5 Onverschrokken
boeren en de pastoor mochten achterblijven, zgn. om het
vee te verzorgen. Zij waren voorzien van een armband
Ordedienst D.W.
Nog steeds werd elke dag een H. Mis opgedragen, doch
somtijds was het granaatvuur zo hevig dat de dienst
moest onderbroken worden. 16 October werd het ook
den pastoor te machtig en die dag vertrok hij naar Tilburg. Vanuit Moergestel kwamen sommigen geëvacueerden om bezittingen op te halen. Deze mochten hen
echter slechts door de mannen van den Ordedienst overhandigd worden en de Duitsers maakten hiervan gebruik
door, als ze zo een nieuwe voorraad ontdekten, naar
hartelust te roven en te plunderen. Na enkele dagen
werd het ook de Ordedienst te warm en 19 October
vertrokken zij per kar, waarvan het paard voor het eerst
tussen de burrie's stond, naar Tilburg en Moergestel, blij
onder het spiedende oog van de moffen en hun vloekende sturmführers uit te zijn. Het vee, de inmaak, de linnenkasten, alles werd nu nog een gemakkelijker prooi
van de roofgierige jakhalzen.
Eerst op 25 October kon men, na de aftocht der Duitsers,
de Biest weer vanuit Hilvarenbeek bereiken en de eerste
aanblik was troosteloos. Het hevige granaatvuur had
grote vernielingen toegebracht aan toren en huizen; enkele boerderijen waren tot de grond toe afgebrand; alle
woningen stonden open, kasten waren leeggehaald en

overhoop gesmeten, voedselvoorraden waren door de
schweinhunde opgevreten of verpest. Het was één walgelijke chaos van kippekoppen, uitwerpselen, ingewanden van kalveren, darmen van geslachte varkens en om
de verwarring groter te maken, loslopende koeien, kalveren en honden huisden in de mooiste kamers als in een
stal of varkenskot.
De achterblijvers
Niet iedereen werd geëvacueerd. Een klein deel van de
bevolking vertrok niet. In Biest-Houtakker bleven vijf
jonge mannen achter om het vee te verzorgen: C. Evers,
J. Kuijpers, J. Wolfs, A. Hesselmans en A. Vriens. Pastoor V. Hoof moest van de Duitsers achterblijven. Hij
werd min of meer gegijzeld. Als er sabotage zou
plaatsvinden, dan zou hij door de bezetters aansprakelijk
worden gesteld. De dienstbode van de pastoor mocht
achterblijven om voor hem te koken'".
Tot de achterblijvers in het dorp Hilvarenbeek behoorde
B. van Gooi.
's Avonds was het hier (Doelenstraat, de weg naar Tilburg) niemandsland. Dan trokken de Engelsen zich terug
in de richting van de Markt. Ongeveer bij de garage van
Heeren zetten ze dan versperringen neer. 's Nachts
kwamen de Duitsers dan vanuit de Westrik.
Toen het schieten begon, vertrokken de meesten. Wij
bleven, want we dachten dat we de zaak niet alleen
konden laten. We hadden varkens en paarden voor het
graanvervoer.
's Nachts sliepen we in de kelder. Het schieten was vooral 's avonds vaak heel erg. Boven zetten we de ramen
iets open, tegen de luchtdruk.
Op een nacht hoorden we boven in huis volk. De kelderdeur gingen open. Daar stonden Duitsers bovenaan
de keldertrap. De geweren richtten ze in de kelder. Wij,
de mannen, moesten de kelder uit. Heel het huis was vol
Duitsers. Ze waren door een open raam binnengekomen.
We moesten de achterdeur openmaken. Dat deed ik. Een
van de leiders zei dat we onze 'Hose' aan moesten trekken. We moesten mee, 'Tommies wijzen'.
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Mijn vrouw, mijn zus en a.s. schoonzus kwamen toen
ook uit de kelder. We deden de voordeur open. Daar
stonden nog veel meer Duitsers. Er was ook een militair
bij die hier ingekwartierd was geweest. Hij smoesde wat
tegen de baas van de Duitsers. We hebben het aan hem te
danken dat we niet meehoefden, maar mochten blijven.

De geallieerden maken zich klaar voor de aanval op Tilburg.

De aanval van de Prinses Irene Brigade
Aan het eind van de maand oktober waren de Geallieerden sterk genoeg om de aanval op Tilburg te openen.
Vanuit meerdere richtingen zou men oprukken naar Tilburg. Wij zullen hier de aanvallen volgen die de Prinses
Irene Brigade ondernam vanuit Hilvarenbeek. De Irene
Brigade bestond uit Nederlandse militairen, die in Engeland waren opgeleid.
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Engelse tanks op de Markt.
Laten we allereerst de verdediging bekijken, die zij zouden moeten doorbreken'-''. Alles werkte daarbij in het
voordeel van de Duitsers. Aan de Tilburgse kant, in
Broekhoeven lagen twee bataljons van de 456 Volks
Granadier Divisie, gesteund door artillerie en anti-tankgeschut. De Duitsers hadden de Oude en de Nieuwe Leij
buiten hun oevers laten lopen. Het geïnundeerde
moerassige terrein vormde een zeer moeilijke hindernis.
Bovendien was door de herfstregens het waterpeil in de
Leijstromen nog gestegen.
Voor deze hoofdverdedigingslinie bevonden zich in de
bossen ten noorden van Hilvarenbeek nog meerdere

Duitse versterkingen. Onder meer bij de Westrik en de
Beekse Bergen.
Op 24 oktober arriveerde vanuit Oirschot de infanteriebrigade Prinse Irene in Hilvarenbeek. Met steun van
de 4e Engelse Tankbrigade zouden zij langs de weg naar
Tilburg moeten oprukken. Ze zouden door de Duitse
verdedigingslinies moeten breken en een bruggehoofd
vormen in Broekhoven. Op 25 oktober om 7.30 uur
begon de opmars. Voorop een verkenningsafdeling bestaande uit drie pantserwagens en twee tanks. De infanteristen van de Irene Brigade werden vervoerd op de
tanks.
Het eerste vuurcontact met de Duitsers vond plaats ter
hoogte van de Westrik. Maar door het vuur van de tanks
werd de barricade die daar was aangebracht, snel genomen.
Vanaf de Westrik werd de Brigade voortdurend onder
vuur genomen, nu ook door de artillerie vanuit Broekhoven. Omstreeks 12.00 uur was men gevorderd tot het
noorden van Liza's Hoeve. Door hevig kanon- en mortiervuur gingen hier twee tanks verloren. Mede door het
feit dat men net voor het drassige terrein stond, besloot
de commandant om nu de infanterie in aktie te laten
komen. De oprukkende infanteristen zouden worden gesteund door het eigen vuur van de tanks en kanonnen.
De voorste Duitse verdedigingslinies werden genomen.
Er werden daarbij 34 vijandelijke soldaten krijgsgevangen gemaakt. Het bleek echter dat de brug in de weg van
Hilvarenbeek naar Tilburg was opgeblazen. Om 17.00
uur bereikte de Brigade de resten van de brug. Met het
invallen van de duisternis werd het mogelijk om over de
resten van de brug te komen. Maar het vuur van de
Duitsers was zo hevig dat men geen bruggehoofd kon
vormen. Om levens te sparen trok kapitein Arends de
bevelhebber van de voorste posities, zijn mannen terug.
Op 26 oktober werd de aanval hervat. Onder dekking
van een dichte mist ging de infanterie voorwaarts door
het voor tanks onbegaanbare terrein. De Duitsers waren
zeer goed ingeschoten, want door hevig vuur wisten ze
oversteken en standhouden op de Tilburgse oever van de
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Leij tegen te gehouden. De soldaten moesten in de vol
water staande sloten dekking zoeken om niet geraakt te
worden. Om 12.00 uur werd de aanval afgelast. De aanval van de Prinses Irenebrigade was mislukt. Dat was
spijtig. Velen hadden gehoopt dat Tilburg door Nederlandse militairen bevrijd had kunnen worden.
Toch had de aanval nog wel wat resultaat opgeleverd. De
twee Duitse bataljons en de bemanning van de artillerie
hadden immers veel manschappen verloren. Tientallen
Duitse soldaten waren krijgsgevangen genomen. Onder
hen bevond zich een Feldwebel die in het bezit was van
een schets waarop alle Duitse stellingen waren aangegeven.
De Prinses Irene Brigade kreeg geen toestemming om
een nieuwe aanval in te zetten. Andere onderdelen kregen die taak opgedragen.

de 27e oktober tot de aanval overgingen, stuitten zij
nauwelijks op weerstand. Zonder veel moeite hielpen ze
mee aan de bevrijding van Tilburg. De Wehrmacht had
grote verliezen geleden en was bang om te worden ingesloten".
Dat betekende voor Hilvarenbeek dat het Duitse gevaar
geweken was. Er was niets meer te vrezen van bombardementen. De geëvacueerde bewoners konden terugkeren. Een groot gevaar bleef echter. Dat waren de
mijnenvelden die in de gemeente lagen. Zo reed in de
Biest A. van Dijk op een mijn en werd daardoor gedood.
Na hem kwam in hetzelfde dorp J. v.d. Meijdenberg ook
door een mijnontploffing om het leven i'.

Dr. Ruhe en zijn familie met ingekwartierde Schotse militairen.
De Duitse aftocht uit Tilburg
Een bijkomend voordeel voor de Beekse bevolking van
de aanvallen op Tilburg was het verdwijnen van de
Duitsers uit het noorden van de gemeente. Op 24 oktober
werd Biest-Houtakker verlost van de bezetters".
Dit was het gevolg van het oprukken van de Geallieerden
vanuit Moergestel. Na het mislukken van de aanval van
de Prinses Irene Brigade werd de 44e Brigade van de 15e
Schotse Divisie belast met de aanval op Tilburg vanuit
het zuiden. De Brigade bouwde een noodbrug over het
Wilhelminakanaal en stuurde kwartiermakers naar de
Voort en Hilvarenbeek. Toen de brug klaar was stelde de
44e Brigade zich op voor een nieuwe aanval op Tilburg.
Vooral de mijnen leverden problemen op. Daarom kwamen de Schotten pas laat op de avond in hun kwartieren
aan. Door luchtfotografie en de berichten van de Irene
Brigade was het hen duidelijk dat de aanval, die op de
27e oktober was gepland, zeer zwaar zou worden'''.
Maar een door de Irene Brigade gevangen genomen militair had meegedeeld dat de Duitsers in de nacht van 26
op 27 oktober zouden vertrekken. Deze mededeling
bleek waar te zijn. Toen de 44e Brigade, samen met de
227e Brigade en met de steun van de 4e Tankbrigade op
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Na de strijd
Toen de bevolking eind oktober terugkeerde kon ze de
verwoestingen in ogenschouw nemen. Wederopbouw
bleek aanvankelijk erg moeilijk door het gebrek aan
bouwmaterialen.
De gezondheidstoestand van de bevolking was niet op-

Ingekwartierde militairen.

timaal. Zo meldden de doktoren dat vooral huidziekten,
als zweren en schurft, frequent voorkwamen. Bestrijdingsmiddelen waren onvoldoende voorhanden^"*.
In de wintermaanden was de strijd in Nederland praktisch tot stilstand gekomen. Noord-Nederland bleef bezet gebied, terwijl in Zuid-Nederland de Geallieerden
zaten. Dientengevolge was er een groot aantal militairen
ingekwartierd. De aantallen varieerden van 400 tot
1000. Veel soldaten verbleven in de scholen. Aan hervatting van de lessen viel daarom nog niet te denken^*.
Op 3 november arriveerde in Hilvarenbeek het 22e Regiment Dragoons. Raymond Birt, een van de militairen
van dit onderdeel, schreef een boek over de geschiedenis
van zijn regiment^^. In dit werk vinden we een treffende
beschrijving van Hilvarenbeek kort na de bevrijding.
'Toen het onderdeel en de tankopleggers in de eerste drie
dagen van november over de
Belgisch-Nederlandse
grens trokken, kwamen ze in een wereld die zo veranderd was, dat het leek of ze door een oceaan gescheiden
was, in plaats van door een grenslijn. Het einde van de
reis was maar een paar kilometer over de grens in het
stadje Hilvarenbeek en de daarbij gelegen dorpen Diessen en Esbeek, die wel hetzelfde landschap hadden dan
het gebied bij Turnhout. Alles was vertrouwd, maar toch
was alles veranderd. Het meest opvallend waren de
huizen die nu behangen waren met grote rood-witblauwe vlaggen en lange oranje wimpels. Er waren ook
gebouwen, heel stevig neergezet, die welvarend schenen.
Maar nu was het goede leven verdwenen. Achter ons
(België) lag een land met onbeschadigde steden, waarvan de winkels barstensvol zaten met alle mogelijke
noodzakelijk en luxe artikelen en waar de bevolking
druk bezig was met werk en plezier maken alsof de vloed
van de oorlog hen ongemoeid had gelaten. Maar hier
was alleen de schijn van welvaart gebleven. Het voedsel
werd in kleine hoeveelheden gegeten. Behalve hout was
er bijna geen brandstof. De winkels waren leeg. Enkele
hadden wat kleinigheden of wat rommel, voor fantastische prijzen, uitgestald. De meeste verborgen hun leegte
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De fam. Naaijkens

met ingekwartierde

militairen.

met patriottische voorstellingen van lang verborgen foto's van de Koninklijke familie en heel veel oranje papier.
Zo leek het wel of deze zomerkleuren de novemberregens en de ellende van Nederland verdrongen, een land
dat nog steeds voor een deel bevrijd moest worden van

een brutale bezetting, die de bevolking bijna alles had
afgenomen, behalve haar wil om zich te verzetten en te
overleven.
We kregen een welkom van het eenvoudigste en
vriendelijkste soort door de mensen van zuidelijk en
katholiek Nederland. Het was onopvallend en vond een
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uitdrukking in glimlachen, in voortdurende kleine buigingen en het optillen van hoeden en in Engelse zinnetjes
als: 'Okay Tommee' en 'Cheerio goodbye'.
De voetbalploegen, marcheerden op onder de tonen van
de harmonie van het dorp, maar waren een beetje geschokt doordat ze onze voetballers niet konden verslaan
die toch weken opgesloten hadden gezeten in tanks en
vrachtwagens. Maar dat had hun vaardigheid met de bal
geen kwaad gedaan.
Het team van Hilvarenbeek werd aangevoerd door de
plaatselijke kapper, een man die de voetbalsport zeer
Verscheidene jongeren namen dienst bij de geallieerden. Foto
genomen tijdens de opleiding in Nieuwkerk.

was toegewijd. Hij verzekerde de kwartiermeester dat
dit het leidende team van Noord-Brabant was. De wedstrijd werd voorafgegaan door het opmarcheren van
beide ploegen vanuit het marktplein naar het sportterrein. Dat was op een zondagmiddag. De spelers werden
geëscorteerd door een fanfare en het grootste deel van
de bevolking. Na een poosje, was de kwartiermeester,
die nu geen illusies meer koesterde over de kracht van de
tegenstander,
zeer gealarmeerd
over het aantal
doelpunten. Toen de XXUe Dragoons vijftien doelpunten hadden gemaakt, zonder een enkel tegen, gaf hij zijn
spelers de opdracht zich in te houden in het belang van
de geallieerde vriendschap. De wedstrijd werd gevolgd
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door een 'high tea', waarbij de Hilvarenbeekse spelers
en supporters makkelijk wonnen. De broer van de aanvoerder voerde de stemming met een speech waarin hij
verklaarde dat de XXIIe Dragoons goed genoeg moesten
zijn om voor heel Engeland uit te komen. En dat hij
moest zeggen dat Hilvarenbeek hun nederlaag door zo'n
geweldige ploeg zouden vergeten, maar dat ze hun thee
nooit zou vergeten.
We bleven nog een paar rustige dagen voor onderhoud
en uitstapjes naar de Tilburgse zwembaden en bioscopen.
Op 9 november vertrokken de 22e Dragoons weer.
Nieuwe onderdelen namen hun plaats in.
Verschillende jongeren van de B.S. wilden aktief meevechten in de oorlog. Ze namen dienst in het Engelse
leger". Een van hen was A. Naaijkens.
'Ons hoofdkwartier was in De Tent (tegenwoordig OudBrabant). Daar zaten we met de B.S. Op een dag kwam
een zekere De Jong uit Tilburg ons vertellen over de
Stoottroepen. Het was in november '44. Met zeven a
achtman hebben we ons toen opgegeven. We moesten in
Nieuwkerk (onder Goirle) opkomen. Als wapen kregen
we allemaal een stengun. We droegen een Engels uniform. In Nieuwkerk kregen we een opleiding van Westerling. Daarna werden we als zelfstandige eenheid ingedeeld bij een geallieerd onderdeel.
Ik lag eerst vlak voor Wijchen, in Nijmegen. Daar
moesten we militaire voorraden bewaken. Op 8 maart
gingen we naar Dreumel in het land van Maas en Waal.
We zaten er in de eerste linie, recht tegenover de Moffen,
ingegraven in de zuidelijke
waaldijk.
Op een ochtend liep ik met Wai Naaijkens en een groep
achter de dijk. Vanaf de Duitse linies kwam er een V-1
aan. Ik had een bren bij. Wai zei: 'Nol, geef die bren
hier'. Hij ging op zijn rug tegen de dijk liggen met die
lichte mitrailleur tegen zijn schouder. Hij gaf een salvo.
Het was raak! De V-1 begon te stotteren, draaide om en
viel aan de andere kant van de Waal neer.
Van Dreumel gingen we later nog naar Wamel. We hebben in mei '45 van daaruit Tricht bevrijd.

De door de Duitsers opgeblazen brug over het Wilhelminakanaal werd spoedig vervangen door een noodbrug.

Aan het einde van het jaar 1944 lanceerde Hitler zijn
laatste krachtsinspanning. De Duitse troepen gingen in
België tot een tegenoffensief over. Bij dit zogenaamde
Ardennenoffensief heerste er ook in Hilvarenbeek nog
even een oorlogsdreiging. Er werd in de gemeente een
waarschuwingsdienst voor vijandelijke luchtlandingen
ingesteld^". Dat bleek achteraf geheel overbodig. Tot
zulke omvangrijke operaties was de Luftwaffe al lang
niet meer in staat. Na enkele dagen kregen de Geallieerden in België weer de overhand.
Het Ardennenoffensief werd een mislukking. Het lot van
Nazi-Duitsland was bezegeld. Een andere mislukking om
de krijgskansen nog in hun voordeel te doen keren waren
de V-wapens. Dat waren onbemande vliegtuigen, aangedreven door straalmotoren en werkelijke raketwapens.
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Januari '45, Canadese bevoorradingstroepen.
Verscheidene V-1 en V-2's zijn in deze gemeente gevallen. Wat voor gevolgen dat had moge blijken uit het
volgende fragment^'.

Het zal zonder meer duidelijk zijn dat door de beschietingen grote verwoestingen werden aangericht. Maar
vooral de ellende van kapotte ramen raakte de mensen
veelal persoonlijk. En aan glas was toen natuurlijk
praktisch niet te komen. Totdat Jo Barben lucht kreeg
van een grote partij glas die ergens in België op een
afnemer stond te wachten. Hij ging er achter aan. Het
lukte en veel mensen waren voorlopig uit de ergste nood
geholpen. Totdat een Duitse V-2 op een middag opnieuw
grote verwoestingen aanrichtte en praktisch alle ruiten

in de wijde omgeving van de plaats waar-ie neerstortte,
weer vernielde.
Volgens mijn gegevens kwamen de laatste V-l's neer op
25 en 26 februari. Op 25 februari viel er een ter hoogte
van Esbeek. Daar was glasschade en twee personen liepen door glasscherven lichte verwondingen op. Op 26
februari stortten er twee neer. De eerste om 14.30 uur.
Hierbij was er schade aan glas en dakpannen. Om 15.30
uur viel er nog een in de bossen. Dat had geen materiële
schade tot gevolg. Dit waren de laatste stuiptrekkingen
van de oorlog in deze gemeente. Maar de erfenis van de
strijd was nog overal zichtbaar. Nu begon de belangrijkste taak van de bevolking: Hilvarenbeek te doen herrijzen. Een taak die nog veel inspanningen zou vergen,
maar ondanks alles, zou slagen!
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Noten
In dit boek heb ik ernaar gestreefd om zo min mogelijk
over het algemeen verloop van de oorlog buiten onze
gemeentegrenzen te vertellen. Waar dat toch geschiedt,
verwijs ik naar de bibliografie. Vooral de delen van L. de
Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog zijn erg instructief.
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Op het prot.-chr. kerkhof Godesakker te Esbeek bevindt zich
het enige graf van een van onze bevrijders. Soldaat Simpson
sneuvelde op 11 oktober, een week nadat de geallieerden de
dorpen Hilvarenbeek en Esbeek hadden bevrijd. Na de oorlog
zijn alle gesneuvelde soldaten opgegraven en elders opnieuw
ter aarde besteld. Alleen Charles Simpson is in onze gemeente
achtergebleven.
•
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