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DAGBOEK VAN JAN DE HOSSON: GIDS BIJ DE BEVRIJDING VAN VEGHEL
In deze herdenkingsuitgave van de KRONIEK brengen we fragmenten van het oorlogsdagboek van pater Jan de Hosson. Op
bijna iedere pagina is onderaan een kader geplaatst met een korte beschrijving van de septemberdagen van 1944. Dagen van strijd en
overwinning, diepgevoelde angst en overrompelende blijdschap. Jan de Hosson tekende
zijn ervaringen op en geeft ons daarmee zeventig jaar later een scherp beeld van wat er
toen in Veghel plaatsvond. Niet alleen de
krijgshandelingen hebben zijn aandacht, zeker
ook wat hij erbij voelt, wat het aan woede en
vreugde bij hem oproept.

In de oude fabriek van Klomp Bueters aan de
Blauwe Kei (Stadhuisplein, achter Blokker)
had hij zijn dagelijkse werk bij de opleiding
van priesterstudenten. Het was betrekkelijk
rustig in de jaren 1941-1944, tot de oorlog in
Veghel wel heel dichtbij kwam. Toen greep
Jan de Hosson zijn pen en begon te schrijven
op velletjes postpapier..
Nico Vreeswijk

De hele tekst van zijn dagboek dat de maanden september en oktober 1944 bestrijkt, is te
lezen in: Dagboek van Jan de Hosson, gids
naar de bevrijding van Veghel, een uitgave
van Heemkundekring Vehchele (redactie:
Nico Vreeswijk). Journalist Piet van Asseldonk gaat met tekst en beeld in op het leven van De Hosson (1915-1998). Als jong
priester en seminarieleraar verbleef hij in de
oorlogsjaren in Veghel, aan de Markt, bij
bakkersfamilie Van Liempd. Hij had er als
kostganger een kamer op de eerste verdieping
en keek uit op de Marktstraat, nu Kalverstraat.

Bakkerij lunchroom van Liempd, aan de Markt ca 1945.
De kamer van Jan de Hosson bevond zich links naast het
balkon op de eerste verdieping

Gezin van Liempd-van de Sande
met pater Jan de Hosson en diens
halfzusje Nel (uiterst rechts)
Theo (links van pater)
Harry (rechts van pater)
en verder: v.l.n.r.:
Jo,
Mia (Mieke),
Gidi,
moeder Henriette,
Trees en
Francien
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Onorthodox oorlogsmonument in Veghel
EEN HERINNERING AAN VERDRIET IN TIJDEN VAN VREUGDE

Onthulling van het monument "Stil verdriet"
v.l.n.r. Mien Vissers-Van Asseldonk, Annie van Stiphout-Van Asseldonk (nauwelijks zichtbaar), Leny
van Kemenade-Van Asseldonk, Harrie van den
Broek, Ad Verbruggen, Tiny Verbruggen en Martien
Raaijmakers.

offers. Daarom is het oorlogsmonument ‘Stil
Verdriet’, in 2010 opgericht door een comité
van vrijwilligers uit de Veghelse buurtschappen Havelt, Ham en Heuvel, zo bijzonder, zo
onorthodox.

Stil verdriet

Gewone mensen

Je hebt oorlogsmonumenten in soorten en
maten. Meestal willen ze de herinnering levend houden aan overwinningen en heldendaden in dienst van vaderland en vrijheid. Autoriteiten en sponsors, die veelal aan de wieg
van een monument staan, hebben begrijpelijkerwijs nu eenmaal meer op met overwinnaars en helden dan met verliezers en slacht-

Het herdenkt geen heldhaftige soldaten of
moedige verzetsstrijders, maar vraagt aandacht voor gewone, onschuldige mensen die
dodelijk vermalen werden door de raderen
van de geschiedenis: een jonge moeder die
met haar baby net de schuilkelder niet meer
bereikt, een man in de kracht van zijn leven
die ondanks naderend geweld zijn huis niet
wil ontvluchten en vijf jongens die spelend

13 september
Vandaag heb ik de eerste Engelse soldaten gezien. Jammer genoeg waren ze krijgsgevangen. Een groepje
van 70 man marcheerde door Veghel. Heel het dorp was in opschudding. Overal werd gewuifd en de
Tommies wuifden terug of staken twee vingers omhoog (V-teken)…Het front kan niet ver meer af zijn,
als hier de Tommies al lopen.
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Ouderlijke boerderij van Harrie en Tini

Ouderlijke
uderlijke boerderij van Tieske en Pietje

met achtergebleven oorlogstuig een gruwelijgruweli
ke dood vinden. Alle zeven sterven zij als
gevolg van oorlogsgeweld op het moment dat
de oorlog afloopt of net voorbij is.
s.

Ze gaan er - letterlijk spelenderwijs - aan
prutsen. Harrie, de oudste en meest onderneondern
mende van de vier, stopt de granaat in zijn
bloes en trekt aan het touwtje dat eruit hangt.

Harrie van Asseldonk en Tini van Asseldonk

Tieske Verbruggen en Pietje Verbruggen

Het meest tot de verbeelding spreekt tot op de
dag van vandaag het wrede lot dat de broertjes
Harrie (9 jaar) en Tini (7 jaar) van Asseldonk
en de broertjes Tieske (7 jaar) en Pietje (6
jaar) Verbruggen treft op 4 oktober 1944.
Dat is ruim twee weken ná de bevrijding van
Veghel door oprukkende geallieerde troepen.
Vlakbij
lakbij de boerderijen op het Havelt, waar ze
wonen en waar de voorbije dagen zwaar geg
vochten is, vinden ze in een sloot een Duitse
handgranaat.

Dan volgt er een fatale ontploffing.
ontploffing
Die maakt een einde aan het leven
leve van de vier
jongens die in hun leven eigenlijk nog niet
veel anders dan oorlog gezien hebben. Juist
op het moment dat iedereen opgelucht en
feestend de bevrijdingg viert, worden de famifam
lies van deze ‘oorlogsslachtoffers-na-de‘oorlogs
oorlog’ in diepe rouw gedompeld. Voor hun
peilloze verdriet is op dat moment weinig
aandacht bij al die mensen die de oorlog overove
leefd hebben en dat willen vieren.

15 september
Aan de Sluisweg hebben onze beschermers vanmiddag het huis van een machinist platgebrand. Hij wilde
het schip met Duitse voorraden niet varen en was daarom ondergedoken. Kapelaan Kuipers en De Bont
moesten van de Duitsers daarbij aanwezig zijn. Het wordt erg moeilijk je vijanden lief te hebben.
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Het ´oorlogsmonument’
Stil Verdriet heeft eigenlijk wel wat weg van de
bermmonumenten zoals
je die de voorbije jaren
steeds vaker ziet: een
bloemstuk of een simpel
herdenkingsteken, verstilde
wanhoopskreten
van mensen die geen
raad weten met het verdriet om de plotselinge
dood van een in het verkeer omgekomen geliefde. Bermmonument
De situering en betrekkelijk bescheiden omvang van Stil Verdriet versterken die overeenkomst nog. Het staat in de tussenberm
waar de oude en nieuwe weg van Veghel naar
Erp bij elkaar komen en op een steenworp
afstand van de twee boerderijen aan de Eeuwsels waar de broertjes Van Asseldonk en Verbruggen op het moment van het fatale ongeluk wonen. Die boerderijen zijn er nog steeds,
maar zijn geen boerenbedrijven meer. In het
kader van de, overigens stagnerende, bouw
van de nieuwe wijk Veghels Buiten wonen er
nauwelijks nog boeren in de vroegere agrarische buurtschappen Havelt, Ham en Heuvel.
Per saldo is het monument Stil Verdriet natuurlijk ook geen bermmonument, maar wel
degelijk een officieel oorlogsmonument. Het
is weliswaar opgericht op particulier initiatief
van een buurtcomité - onder voorzitterschap
van de gepensioneerde medisch specialist
Jokke Bozon, die in de boerderij woont waar
indertijd de familie Verbruggen woonde maar de gemeente Veghel heeft dat initiatief
uiteindelijk ruimhartig omhelsd en ondersteund.

Bermmonument
Het verdriet van de op de valreep van de oorlog door het noodlot getroffen mensen wordt
noodgedwongen een stil verdriet. Pas 66 jaar
later krijgt dit stil verdriet via een monument
met die naam aandacht. Strikt genomen gaat
het hierbij om een, zij het atypisch, oorlogsmonument.
Het
gedenkteken,
gemaakt door de
Duitse (!) kunstenaar Andreas Hetfeld, bestaat uit naar
boven wijzende gewonde, gevouwen
handen. Dat roept
herinneringen
op
aan de laatste levensmomenten van
de 7-jarige Tini van
Asseldonk. Zijn naar
de plaats des onheils
toegesnelde vader
Jan van Asseldonk ziet dat zijn zoontje Harrie
letterlijk uiteengereten in de sloot ligt en al
dood is. Hij wil samen met zijn andere zoontje, Tini, zijn handen in gebed vouwen. Dan
ontdekt hij dat het kind geen handjes meer
heeft. Het had allemaal nóg veel erger kunnen
zijn. Het jongere zusje van Harrie en Tini –
Leny – is bij haar spelende broertjes achterop
geraakt. Zij komt er vanaf met bloedende
hoofdwonden, een gevolg van rondvliegende
granaatscherven. Echt de dans ontspringen
twee buurjongens van de boerenfamilie Hoevenaars. Zij trekken altijd op met Harrie, Tini,
Tieske en Pietje, maar zijn dit keer toevallig
niet van de partij.

16 september
Ik zat bij de Zusters in het Lof toen ik hoorde dat pater Bouwmans, onze prefect, thuisgekomen is uit de
gevangenis in Utrecht. Hij was per trein naar Den Bosch gereisd en voor op de bagagedrager van een
transportfiets via de dorpen naar Veghel overgebracht.Een niet alledaagse vertoning, maar hij is weer
behouden in ons midden. Het geschut komt duidelijk dichterbij…
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weging (‘Indië verloren,
rampspoed geboren.’). In
2007 is dit Indië-monument
omgedoopt tot het bredere
Veteranenmonument. Twee
jaar later (2009) komt er het
Oorlogsmonument voor alle
militairen in dienst van het
Nederlands Koninkrijk na
1945 nog bij. Al deze monumenten liggen vlak bij
elkaar - met het Airbornemonument als beeldbepalend
centrum - in wat het Monumentenpark aan de Kolonel
Johnsonstraat is gaan heten.
Kolonel Johnson is de bevelhebber van de
Amerikaanse luchtlandingstroepen (het 501ste
Regiment van de 101ste Airborne Divisie) die
in september 1944 Veghel bevrijden van de
nazi’s.
Het vijfde Veghelse oorlogsmonument, waar
de database oorlogsmonumenten melding van
maakt, is het zogeheten Monument voor Nederlandse Militairen uit 1941. Dat is dus al
tijdens de oorlog opgericht. Dat kon, omdat
de Duitse bezetting in het begin nog een ietwat mild karakter heeft. Dit wat vergeten en
verstopte monument ligt aan de Parallelweg

Monumentenpark aan de Kolonel Johnsonstraat,
met op de voorgrond het Airborne-monument

Oorlogsmonumenten
Volgens de oorlogsmonumenten database van
het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft Veghel
vijf oorlogsmonumenten. Dat zijn om te beginnen de bevrijdingsmonumenten: villa
Klondike en het Airborne-monument met de
kangoeroe uit 1959. Dan is er het Indiëmonument uit 1994 voor Veghelse militairen
die vlak na de oorlog (tevergeefs) vochten
tegen de Indonesische onafhankelijkheidsbe-

17 september
Feestdag van de heilige Lambertus, patroon van Veghel. Grote bedrijvigheid in de lucht. Na het middageten verschijnen van de westelijke horizon hele stoeten zware tweemotorige transportkisten G 47. Plotseling zien we op enkele kilometers afstand aan de overkant van het kanaal richting Eerde een regen parachutes neervallen. Oranje, groene en witte, een onvergetelijk gezicht. Statig, maar toch vrij snel daalt die
wonderlijke sneeuw uit de hemel neer.
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In de database oorlogsmonumenten van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei ontbreekt (nog?)
het onorthodoxe Veghelse oorlogsmonument
Stil Verdriet. Evenmin wordt daarin melding
gemaakt van de plaquette op de zijmuur van
de vroegere synagoge in Veghel; tot voor kort
het restaurant Brownies en Downies. Die herinnert met een citaat - in het Nederlands en in
het Hebreeuws - uit het Bijbelboek Jesaja
(hfdst. 56, vers 5) aan het wegvoeren van
joodse Veghelaren, voor zover ze niet kunnen
onderduiken, tussen 1940 en 1945 naar de
vernietigingskampen van de nazi’s. De plaquette is tegenwoordig nauwelijks fatsoenlijk
te lezen, want de zijmuur waarop hij is aangebracht komt uit op een piepklein, met een hek
afgesloten binnenplaatsje.

Het monument voor de geneuvelde Nederlandse
militairen op 11 mei 1940

langs de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en
Zijtaart. Het betuigt eer aan de zes Nederlandse soldaten (twintigers en dertigers) die daar
op 11 mei 1940 sneuvelen in hun strijd tegen
de ons land binnengevallen Duitse troepen.
Hun strijd is tevergeefs. Nederland capituleert
op 15 mei voor de Duitse overmacht. Volgens
Frans Govers, auteur van het boek ‘Corridor
naar het verleden’ over Veghel in de oorlog,
is de strijd van deze mannen toch belangrijk
geweest. Ze zouden de Duitse opmars vertraagd hebben. Daardoor konden meer mensen en schepen naar Engeland uitwijken en
aan de Duitse bezetter ontkomen.

De synagoge met plaquette (zie pijl)

September 1944
Veruit de meeste ‘monumentale’ aandacht
voor de Tweede Wereldoorlog in Veghel ging
en gaat nog steeds uit - ook dit jaar weer naar de septemberdagen van 1944 waarin de

17 september
Om ongeveer kwart voor vier zie ik vanuit mijn kamer door het Marktstraatje een stuk of acht moffen
aankomen, sluipend langs de huizen. Ik roep: “Naar binnen, daar komen de Duitsers”
De eerste mof kijkt om de hoek, legt aan en schiet. Onmiddellijk antwoordt een mitrailleur.
De mof slaat met de kolf van zijn geweer de planken voor de ramen van Herwaardens toonzaal in en
kruipt naar binnen.
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Duitse bezetters door de geallieerden uit Veghel verdreven worden. Die speciale aandacht
is heel begrijpelijk. Je kijkt liever terug naar
voorspoed dan naar tegenspoed. Toch is dat
zeker niet het hele verhaal. In september 1944
– 70 jaar geleden dus – wordt Veghel ineens
frontgebied en daarmee kortstondig onderdeel
van de wereldgeschiedenis. Letterlijk en figuurlijk zal dat lang nadreunen en zich gaandeweg vertalen in velerlei monumenten en
gedenktekens.
Half september 1944 leeft de sterke hoop dat
de oorlog snel voorbij zal zijn. Veghel is al
bevrijd door de vanuit het zuiden oprukkende
geallieerde troepen en er wordt alom gefeest.
Dat blijkt veel te voorbarig. Want op 22, 23
en 24 september wordt er in de buurt van
Veghel weer flink gevochten. De Duitsers
geven zich niet gewonnen en
beginnen vanuit Helmond,
Gemert en Erp terug te vechten. Met op ‘Zwarte Vrijdag
22 september 1944’ grote gevolgen voor Veghel. Het zit
zo: via de operatie Market
Garden willen de geallieerden
na hun gewaagde landing op
de stranden van Normandië
vanuit België snel naar naziDuitsland doorstoten. Parachutisten landen bij de Rijnbrug in Arnhem en langs een
corridor door Brabant en ook
Veghel moet de weg via Arnhem richting het hart van
Duitsland met behulp van
luchtlandingstroepen vrij gemaakt worden
voor de naderende grondtroepen. Vooral het

ongeschonden in handen krijgen van bruggen
is daarbij van levensbelang. Onder de geallieerde luchtlandingstroepen is de 101ste Amerikaanse Airborne-divisie die ruim zestig jaar
later bij de Amerikaanse operaties in Irak
weer van zich zal doen spreken. Maar de
Duitsers vechten dus terug en doorbreken de
vrij gemaakte corridor onder meer bij VeghelErp: ‘Zwarte Vrijdag’ is een feit. De Rijnbrug
bij Arnhem is een brug te ver gebleken. De
bevrijding stagneert. Het zuiden en dus ook
Veghel worden - ten koste van veel doden en
grote materiële schade - uiteindelijk eind september 1944 toch nog bevrijd, maar het noorden wacht eerst nog de hongerwinter. Heel
Nederland komt pas in mei 1945 vrij.
Airborne-monumenten

Prinses Irene onthult op 17 september 1959
het Airborne-monument

17 september
Het is bijna vijf uur. Eindelijk weer voetstappen, een man gaat de keuken in. We denken eerst dat het
een mof is. Maar dan zie ik de witte band om zijn arm met de Amerikaanse vlag, de stars en stripes. De
Yankees, hoera! We vallen die Amerikaan bijna om z’n hals, blij als kinderen. De kerels praten Engels.
Zojuist heb ik nog Duits staan te koeterwalen, nu brabbel ik Engels.
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Over de even spectaculaire als gewaagde en
daardoor omstreden operatie Market Garden
is na de oorlog onuitputtelijk veel geschreven
en gesproken. Inmiddels wemelt het in Brabant en Gelderland van de Airbornemonumenten. Meerdere films zijn er over de
operatie Market Garden gemaakt, waaronder
de wereldberoemde film ‘Een brug te ver.’ De
Amerikaanse filmregisseur Steven Spielberg
maakt over de operatie Market Garden een
wereldwijd uitgezonden televisieserie die ook
op DVD is verschenen met de 101ste Airborne
Division in een hoofdrol. ‘Band of brothers’
heet deze serie, waarin ook Veghel, net zoals
in het latere computerspel ‘Black Friday’,
nadrukkelijk figureert.
Het Airbornevignet - de
screaming eagle, de krijsende adelaar - is sinds
de oorlog feitelijk niet
meer uit de straten van
Veghel weg te denken.
Monumenten, straatnamen, wandelpaden etc. houden de herinnering
levend aan de heldenmoed van de jonge geallieerde soldaten die Veghel na een zware en
bloedige strijd bevrijden.
Er komt zelfs een
Airborne-pad dat
de corridor volgt
die de luchtlandingstroepen
in
september 1944
voor de oprukkende hoofdmacht proberen vrij te maken en
te houden.
In 1959 - 15 jaar na de bevrijding - krijgt
Veghel zijn grote bevrijdingsmonument van

de hand van Niel Steenbergen. De kangoeroe
erop staat voor het codewoord (‘Kangeroo…’) dat de 101ste Airborne Division in de
oorlog gebruikt.

Het beeld staat vlak bij de villa van de toenmalige huisarts Kerssemakers. In de septemberdagen van 1944 is dat - met toestemming
van de huisdokter - het hoofdkwartier van de
101ste Airborne Divisie en met name van het

Villa Klondike anno 2014

17 september
We staan verstomd over de uitrusting van de Amerikanen. Iedere man weegt 350 pond als hij naar beneden komt. Overal staan groepjes mensen om een soldaat. Ze delen sigaretten, chocolade, kauwgum en
zuurtjes uit. Heel Veghel rookt en snoept weer “voor-oorlogs”.
Ze hebben ook nieuw Hollands bankpapier bij zich, met de foto van H.M. de Koningin erop.
Hun optreden is heel anders dan van de moffen, zo rustig en bedaard.
Er is ook een aalmoezenier meegesprongen: Father Simson.
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501ste Regiment daarvan.
Dat staat onder leiding van kolonel Johnson
en voert als codenaam ‘Klondike’.
Tijdens de regelmatig terugkerende manifestaties en feesten rond het Veghelse Airbornemonument worden, zo lang het gelet hun leeftijd gaat, steeds ook de bevrijders van weleer
betrokken.
Telkens opnieuw weer duiken er in Veghel
nieuwe blijken van waardering voor en herinnering aan de oorlogshandelingen uit september 1944 op. Het meest opvallend daaronder
is wel het museum ‘Bevrijdende vleugels’.
Dat wordt – met steun van Prins Bernhard –
opgezet door de Veghelse zakenman Jan
Driessen van ‘Driessen Buizen’. Het wordt in
september 1984 door Prins Bernhard officieel
geopend: 40 jaar na de bevrijding. De locatie
in Veghel blijkt na een aantal jaren te klein en
het museum verhuist naar Best, naar een 16
hectaren groot terrein midden in het natuurgebied ‘Het Groene Woud’; vroeger een mobilisatiecomplex van het Nederlandse leger. In
2007 verkoopt Veghelaar Jan Driessen zijn
museum aan de zakenman Robert van Pelt en
die breidt het verder uit.

ook de ouders van Harrie en Tini van Asseldonk en Tieske en Pietje Verbruggen. Voor
verwerken is geen tijd, voor werken des te
meer. Het is de tijd van de wederopbouw.
Slachtofferhulp bestaat niet. Iedereen is immers op de een of andere manier slachtoffer.
De tijd van fakkeloptochten, waxinelichtjes is
nog lang niet aangebroken. In stilte wordt er
geleden en gehuild. Helende afleiding is er
genoeg, want de verwoestingen van de oorlog
dienen zo snel als mogelijk hersteld te worden. Maar eerst moeten de vier kinderen ‘nog
even’ begraven worden.

Onverwerkt verdriet
Terug naar de septemberdagen van 1944. De
vreugde om de bevrijding is groot. Het verdriet om geleden verliezen wordt weggestopt.
Het is tijd om de draad weer op te nemen en
te herstellen wat verwoest is. De mensen die
uitgerekend in die dagen van vreugde nog
geliefden verliezen, kunnen met hun verdriet
nergens terecht en stoppen het weg. Dat doen

Harrie en Tini van Asseldonk en Tieske Verbruggen sterven meteen op 4 oktober 1944.
Hout voor een fatsoenlijke kist is er niet, zegt
een aannemer. Daarom gaan de vaders van de
kinderen zelf maar een berkenboom kappen.
De aannemer die daar planken van moet zagen, stribbelt tegen. Hij is bang dat er gra-

18 september
De nacht was tamelijk rustig, wel werd af en toe geschoten. Onze verdedigers slapen gewoon op straat.
Van alle kanten duiken ondergedoken jongens op, motoren en auto’s komen voor de dag. De eerste
krijgsgevangenen worden binnengebracht, sommigen zwaar gewond. Verschillende N.S.B.-ers zitten al
achter slot en grendel. Men is bezig de brug bij de sluis te versterken. Er wordt vandaag of morgen
zwaar materiaal van het tweede Britse leger verwacht. Overal heerst de uitbundigste vreugde, het gevaar van mogelijke tegenaanvallen tempert de feestvreugde wel een beetje.
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naatsplinters in de boom zitten en dat zijn
zaagmachine daardoor beschadigd wordt. De
vaders van de kinderen zetten door. Een paar
dagen later tijdens de rouwmis zijn er toch
drie witte kistjes. De dienst is niet in de Veghelse Lambertuskerk - die is door de oorlogsschade onbruikbaar - maar in het klooster
(eigenlijk een fabriek) van de uit Uden gevluchte paters van het Goddelijk Woord aan
de Blauwe Kei, waar nu een Blokkerwinkel
is. Pietje Verbruggen zal nog elf dagen leven.
Hij overlijdt in het ziekenhuis op 15 oktober
1944 en wordt een paar dagen daarna begraven in het nog verse graf van zijn broertje
Tieske.

plek waar haar zoontjes de dood vonden mijden als de pest. Ze maakt, op weg naar familie
of buren, liever een grote omweg dan nog ooit
langs die ‘schuldige plaats’ te gaan.
En alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is,
krijgt het Havelt een goed half jaar na de dood
van de vier jongens opnieuw (in april 1945) te
maken met een ongeluk waarbij een kind om
het leven komt dat met gevonden oorlogstuig,
waar het nog tijden overal vol mee ligt, aan
het spelen is. Hanneske Raaijmakers en zijn
vrouw doen, zoals gebruikelijk ’s middags
een dutje. Hun zoontjes Marinus, Jan en Harrie maken van de gelegenheid gebruik en zetten een gevonden projectiel vast in de werkbank en slaan er met een hamer lustig op los.
Er volgt een ontploffing. Jan Raaijmakers (13
jaar) overlijdt aan de gevolgen van de verwondingen die hij daarbij oploopt. Zijn twee
broers brengen het er met lichte verwondingen goed van af. Ook over dit verdriet wordt
resoluut gezwegen.
Pas de afgelopen jaren zijn de mensen, ouder
geworden en meer bezig met het verleden,
hun onverwerkte verdriet uit die dagen gaan
voelen en kunnen ze er 'mondjesmaat', over
praten. Maar hun verdriet blijft niettemin toch
steeds nog een stil verdriet. Bij het onorthodoxe ‘oorlogsmonument’ tussen Veghel en
Erp liggen wél, net als bij bermmonumenten,
telkens weer nieuwe bloemen: een vorm van
rouwverwerking en van nooit verdwijnend
(stil) verdriet. Daar helpt geen monument aan.

Over het vreselijke ongeluk wordt na de begrafenis van de vier slachtoffertjes nauwelijks
nog gesproken. Woorden schieten tekort,
maar alles is anders geworden voor de gezinnen Van Asseldonk en Verbruggen. Zij weten
voortaan dat de uitdrukking ‘Alles went.’ niet
klopt. Ze zoeken vergetelheid in werken, werken en nog eens werken. Vader Jan van Asseldonk roert het pijnlijke onderwerp zijn leven lang niet aan, maar soms zien zijn kinderen, als hij zich onbespied waant, hem in stilte
huilen. Het graf van zijn zoontjes zal hij nooit
bezoeken. Moeder Marie doet dat wel, maar
altijd in het gezelschap van een van haar
dochters. En heel haar leven lang zal ze de

Piet van Asseldonk.

19 september
Vanmorgen om vijf voor acht zijn de eerste tanks voorbijgekomen en sindsdien passeert hier een onafgebroken stroom van rollend materiaal. Het gedonder van de zware tanks maakt je bijna dol. Het is een
overweldigend schouwspel zo’n ontzettende macht te zien voorbijtrekken.Je moet je telkens realiseren dat
dit nu onze bevrijders zijn, anders zou je bang worden van zo’n leger. Alle voertuigen zijn volgekladderd
met namen en spreuken als: groeten uit Valkenswaard, welkom in Son, Waalre vrij…
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HERINNERINGEN AAN DE OORLOGSJAREN VAN JAN VAN DE VEN
opgetekend door Marcel Hermes
in hun achtertuin plaats. De vader van Jan had
een gemengd boerenbedrijf, wat koeien, een
varken en een honderdtal kippen. De oorlogsjaren waren tot aan september '44 zonder
noemenswaardige incidenten verlopen. Als
landbouwer had vader vrijstelling voor de
Arbeitseinsatz. Hij werd wel, zoals iedere
boer, door de bezetter gedwongen om een
flink gedeelte van wat het land en het vee
opbracht, af te staan aan de Wehrmacht. Ondanks dat ze voor een groot deel zelfvoorzienend waren, was het bestaan hierdoor karig en
moest er hard gewerkt worden om alle monden te voeden.

Market Garden,
de Septemberdagen van 1944.
70 Jaar geleden lag Veghel plots in de frontlinie. Diegenen die het meemaakten, zouden
het nooit meer vergeten.

Schuilkelder uit voorzorg
Na D-Day en de geallieerde opmars door
Frankrijk, groeide bij de vader van Jan het
voorgevoel dat er iets te gebeuren stond. Samen met de buurman werd besloten om het
zekere voor het onzekere te nemen en een
schuilkelder te maken aan de overkant van de
weg naast de boerderij met "anno 1906" in het
dak. Een grote ronde betonnen bak die gebruikt werd voor veevoer, werd ingegraven en
bedekt met balken, gaas, stro en aarde. Hierover ging mest en vervolgens weer een laag
aarde. De ingang werd voorzien van een
borstwering zodat er nooit rechtstreeks in de
schuilplaats geschoten kon worden (vader was
dienstplichtig militair geweest en had hier
blijkbaar ervaring mee). De weg moest worden overgestoken om tijdens de beschietingen
en vuurgevechten in de schuilkelder te komen. Omdat het Middegaal onder vuur lag,
was dat erg gevaarlijk.

Jan van de Ven

Zo ook voor Jan van de Ven, destijds een
manneke van amper zeven jaar.
De gebeurtenissen uit die vervlogen dagen
staan in zijn geheugen gegrift. Jan woonde
met zijn vader, moeder, broertje en twee zussen op Middegaal 20. Waar toen de boerderij
stond, ligt nu de rotonde bij het Willem
Alexander Sportpark. De zware gevechten om
het behoud van de Corridor vonden letterlijk

19 september
De bevolking is door het dolle heen, iedereen staat langs de weg met oranje getooid de voorbijrollende
wagens toe te wuiven. De Yankees worden in de kring getrokken en bezongen. Spontaan worden ze op
de schouders gehesen en rondgedragen. O, het is een feest zoals we nooit beleefd hebben. De opgekropte
woede van ruim vier jaar barst plotseling los. Vanmiddag is een tweede muzikale wandeling gehouden
waarbij het hoofdbestuur van de jubilerende Veghelse Zusters (100 jaar in Veghel!) vooraan in de stoet
liep. Alle Zusters stonden buiten te kijken. Wie had zoiets ooit durven dromen?
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Boerderij Anno 1906 aan het Middegaal (2014)

Strijd om bruggen
De Amerikaanse parachutisten van de 101ste
Airborne divisie hadden als doel om de bruggen over de Zuid-Willemsvaart en de rivier de
Aa in te nemen en te behouden totdat het
grondleger gearriveerd zou zijn. Veghel werd
zonder veel weerstand ingenomen en de feestende bevolking waande zich al bevrijd. Dat
de Duitsers zich niet zomaar gewonnen zouden geven, zou spoedig blijken. Het Duitse
oppercommando had na de luchtlandingen bij
Son, Veghel, Grave, Groesbeek en Arnhem,
een goed beeld van wat de aanvalsrichting
van de geallieerden zou zijn en besefte maar
al te goed wat de strategische waarde van
Veghel was. Als men er in zou slagen om de
bruggen te vernietigen dan kwam het grondleger tot stilstand en zouden de geallieerde
plannen mislukken. Het besluit was snel genomen, de bruggen moesten kost wat kost
vernietigd worden!
Voor Jan waren de langstrekkende Ameri-

Bevrijdende vleugels
17 september 1944 was een prachtige dag.
Een Duitse militair op een motor reed zenuwachtig op en neer door het Middegaal. Hij
stopte af en toe om met zijn verrekijker de
hemel af te speuren. In de verte kon men het
geluid van ronkende vliegtuigmotoren horen.
Het deed denken aan het onheilspellende geluid van een naderende onweersbui. De moeder van Jan was met zijn twee zusjes op de
fiets naar een kennis. Jans vader was er niet
gerust op en hoopte dat ze snel terug zouden
zijn. Plots vulde de lucht zich met vliegtuigen.
Nu waren ze wel gewend aan overvliegende
toestellen maar die vlogen meestal 's nachts
en veel hoger. Dit was iets anders! Spoedig
hing de lucht vol met parachutisten. Vanuit
hun achtertuin kon Jan ze zien springen boven
Eerde en Heeswijk, een indrukwekkend
schouwspel.

21 september
Vanmorgen ging het gerucht dat Prins Bernhard door Veghel zou komen. Hij was al in Sint Oedenrode
en zou binnen enkele uren passeren. Een ontzaglijke massa mensen stroomde samen voor het gemeentehuis. Toen werd door de luidsprekers omgeroepen dat Prins Bernhard voorlopig nog niet zou komen, wel
was de Prinses Irene-brigade op komst. Juist toen we aan tafel zaten, reden de eerste auto’s van onze
eigen mannen voorbij. “Zij kwamen na jaren uit Brabant weerom” stond met grote oranje letters op een
van de wagens geschilderd.
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kaanse para's een spannend schouwspel. Met
boerenkarren, kruiwagens en alles wat kon
rijden werden de voorraden munitie en wapens van het landingsgebied bij Heeswijk en
Eerde, Veghel ingereden. Al snel begonnen
groepjes zich in te graven langs de weg en
tussen de boerderij en rivier de Aa. ‘s Avonds
sliepen ze in de schuur en op zolder.
De Duitsers hadden ondertussen ook niet stilgezeten en begonnen troepen samen te trekken bij Schijndel, Erp en Dinther. Deze laatste
zouden spoedig van zich laten horen.

Paniek op Zwarte Vrijdag
Op vrijdag 22 september 1944 zetten de Duitsers de aanval in. Vanuit Schijndel, Erp en
Dinther proberen ze de Amerikaanse linies te
doorbreken. Vanuit Dinther trekt Fallschirmbataljon Hanke langs de Aa en over Beugt, op
naar Veghel. Tegelijkertijd worden de Amerikaanse posities door Duits artilleriegeschut
vanuit het Hurkske bij Gemert onder vuur
genomen.
Rond het middaguur zit de familie Van de
Ven te eten als er plotseling zware granaten
rond het huis beginnen te vallen.

William Wells
Voor een kind van zeven was het een spannende tijd. Jan keek zijn ogen uit naar deze
soldaten uit een ver land, die aan parachutes
uit de lucht kwamen vallen. Wat hem opviel
was dat er een flink aantal bij zaten die blijkbaar van Indiaanse afkomst waren. Zij spraken ook in een andere taal dan Engels met
elkaar. Een andere opvallende verschijning
was een lange man met blond haar en een
smal gezicht. Hij was een stuk ouder dan de
rest en sprak vloeiend Duits. Hij was dan ook
van Duitse afkomst. Op de schede van zijn
gevechtsmes zat een foto geplakt van zijn
twee dochtertjes en om zijn hals droeg hij een
sjaaltje van gecamoufleerd parachute. De vader van Jan kon het goed met hem vinden.
Volgens Jan was zijn naam "Willie Welles".
Na onderzoek is het waarschijnlijk dat het
gaat om William Wells van HQ 501 (Headquarters). Jan had graag geweten hoe het hem
verder is vergaan maar helaas is er weinig
informatie voorhanden.

Vader Frans met Jan op het paard

24 september
De twee voorafgaande dagen zijn de zwaarste geweest die Veghel ooit te verduren heeft gehad. Vrijdagmiddag zaten we aan tafel, toen plotseling een paar granaten insloegen vlak in de buurt. Onervaren
als wij op dit gebied nog waren, openden wij de zijdeur van de refter en keken de Blauwe Kei op, wat er
wel aan de hand was. Dadelijk zag ik bij Donkers een stofzuil opstijgen, de volgende peer zeilde vlak
achter onze fabriek neer. Toen wilden we wel naar binnen. We zochten dekking en wachtten kris en kras
verspreid liggend nog enkele voltreffers af.
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om zich over te geven. Ze waren echter niet
gediend van commentaar en gingen op weg
naar de overburen. Jan en zijn vader stonden
achter de hoek van het huis om te zien wat er
ging gebeuren. De drie liepen richting de
openstaande deuren van de stal toen er ineens
twee salvo's klonken uit een machinegeweer.
Eén bleef zwaar gewond liggen, de andere
twee vluchtten terug naar de familie Van de
Ven. In de schuur bevond zich een verbandpost van de Amerikanen. Een van de hospikken bond een stuk witte stof aan een lat en
wuifde daarmee naar de Duitsers. De zwaargewonde werd opgehaald, in de hulppost
werd de broek van het slachtoffer opengeknipt
met een verbandschaar. Hij bleek getroffen te
zijn in zijn middel en heup. Jan kan zich nog
goed herinneren dat er veel bloed in de kamer
op de vloer lag. Ook heeft hij nog altijd de
verbandschaar die de Amerikanen gebruikten.

Door de druk van de explosies valt het stof
van de balken in de rijstepap. Iedereen gaat
vlug de schuilkelder in en begint te bidden dat
het snel zal ophouden. De Duitse artillerie
schiet volgens een schema van drie granaten,
verleggen dan de coördinaten en schieten er
dan weer drie. Dit blijft zich een hele poos
herhalen. Een van de granaten valt op slechts
enkele meters van de schuilkelder. Het kippenhok dat naast de schuilkelder staat, vliegt
uit elkaar en wordt doorboord door honderden
scherfjes. De familie is in paniek, de ouders
van Jan zijn radeloos. Dit is een van die momenten die Jan na 70 jaar nog erg aangrijpt.
Zijn ouders zo in paniek zien omdat ze hun
kinderen niet kunnen beschermen is iets wat
je als kind nooit meer vergeet.
Verbandschaar als stille getuige
Na de beschietingen en de vuurgevechten
blijkt er een enorme krater naast de schuilkelder te liggen. In de velden liggen de verminkte lijken van het vee wat niet kon schuilen.
Het moet ergens rond deze periode zijn geweest dat er drie bewapende leden van de
ondergrondse bij de familie Van de Ven aankloppen. Deze nog jonge knapen hadden gehoord dat er bij een familie Van de Ven op
het Middegaal een aantal Duitsers zou zitten.
De vader van Jan vertelde dat ze op het verkeerde adres waren en dat ze waarschijnlijk
bij Van de Ven schuin tegenover moesten
zijn. Ook waarschuwde hij de heren dat het
zeer onverstandig was om bewapend en met
oranje kleuren op de helm hier op af te gaan
omdat die Duitsers vast niet van plan waren

De verbandschaar van de Amerikanen

Een gigantisch vuurgevecht
Op zondag 24 september lijkt het redelijk
rustig. Tegen de avond zit er een aantal parachutisten voor het huis en tegen de kastanjeboom. Ze roken een sigaret en er heerst een

24 september
De Tommies kregen bevel zich op te stellen. Het anti-tank geschut werd gericht op de kant van Erp,
want daar kwamen die granaten vandaan. In de zijdeur kwam een mitrailleur te liggen. Nog bleef het
vijandelijk geschut een poosje zwijgen. Mijn enige gedachte was: “Ik moet naar Van Liempd, die mensen
zitten in angst, misschien kan ik daar wat goeds doen”.
Met vieren trokken we er toen tussenuit. Onderweg moesten we nog een keer dekking zoeken voor de
overfluitende granaten. Over de uitgestorven straat, langs in puin geschoten gevels en verbrijzelde ruiten
bereikten pater P. en ik de plaats van bestemming.
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ontspannen sfeer. Een van de soldaten doet
een spelletje met de kinderen. Jan moet tot
tien tellen waarna de militair het in het Engels
doet. Plotseling wordt er geschoten vanaf de
andere kant van de weg waar de boerderij
staat met "Anno 1906" op het dak.
De Amerikaan waar Jan een spelletje mee aan
het doen is, wordt door zijn lip geschoten. De
Duitsers hadden de aanval weer geopend. De
familie wordt door de lange man met het
blonde haar gesommeerd om snel naar de
schuilkelder te gaan. De moeder van Jan haalde snel het jongste broertje uit de kinderwagen en haastte zich naar de schuilplaats. Vader wilde nog vlug wat dekens gaan halen en
ging terug naar het huis. De Duitsers hadden
ondertussen een machinegeweer opgesteld in
de granaattrechter recht achter de schuilkelder. Een gigantisch vuurgevecht breekt uit
tussen de Duitsers en de Amerikanen. In de
schuilkelder horen ze het schieten, schreeuwen en kermen van de soldaten. Moeder was
totaal in paniek, vanuit de schuilkelder zag ze
vader op de grond liggen en dacht dat hij
neergeschoten was. Achteraf bleek dat vader
met de dekens richting de schuilkelder wilde
gaan, maar dat een Amerikaan hem aan de
broekriem naar de grond heeft getrokken omdat het veel te gevaarlijk was. Naderhand zag
Jan de jeeps langskomen waarop de doden en
gewonden werden afgevoerd. Ook een grote
groep Duitse krijgsgevangenen werd afgevoerd vanuit de Laverdonk. Ze zagen eruit
alsof ze zich in geen weken hadden gewassen,
velen gewond, onder het bloed en smerigheid.
De angsten die deze nog jonge mannen moeten hebben doorstaan, was voor Jan duidelijk

zichtbaar.
Uiteindelijk gaven de Duitsers het op en trokken zich terug. Het front lag enkele weken
lang stil. De Amerikanen hadden hun taak
volbracht, de bruggen bleven in geallieerde
handen. Helaas hadden de Duitsers een andere
manier gevonden om de bevoorrading naar
Arnhem te dwarsbomen. De Corridor werd
tussen Veghel en Sint Oedenrode afgesneden.
Dit alles en het vele oponthoud maakten dat
de Britse para's de brug bij Arnhem moesten
prijsgeven. Market Garden was definitief mislukt.
Gevaarlijk spel met oorlogstuig
Nadat de Amerikanen vertrokken waren
kwamen half oktober de Britten. In de weide
en bij de ijsbaan werd geschut opgesteld dat
richting Den Bosch en Berlicum vuurde. Voor
Jan een mooie tijd, tanks en vrachtauto's reden af en aan en van de soldaten kregen ze
snoep en chocolade. Een van de tanks, bemand met Poolse militairen, reed een stuk uit
de achtergevel van de boerderij. Gelukkig lag
er op dat moment niemand te slapen aan de
andere kant van de muur.
Toen uiteindelijk al het krijgsvolk vertrokken
was vermaakten Jan en zijn vriendjes zich met
alles wat er op het slagveld was achter gebleven. Ze speelden soldaatje en vonden allerlei
uitrusting en wapens. Zo had Jan lange tijd
een Amerikaans geweer wat door de soldaat
was achtergelaten die langs de weg was ingegraven. Deze had een granaat vlakbij zijn
schuttersput gehad en het geweer was door de
granaatscherven onbruikbaar geworden. Dat

24 september
De familie Van Liempd had in het kleine keldertje nog een plaatsje voor ons opengehouden en was blij
ons te zien. In die ruimte van 3 bij 1,5 m. zaten of stonden 26 personen samengepakt, de langere met
gebogen hoofd. Telkens als er weer een lading van die projectielen kwam afzetten, begonnen we rozenhoedjes te bidden. Ik gaf alle aanwezigen weer de heilige Absolutie (laatste zegening voor het sterven).
Als het even stil was, hielden we op met bidden en de een of ander waagde zich boven de grond.
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het spelen met oorlogstuig niet ongevaarlijk
was bleek toen een schoolkameraadje omo
kwam door spelen met een handgranaat bij de
Eeuwsels. Enkele jaren geleden is hiervoor
een monumentje opgericht langs de Erpseweg. Helaas was hij niet de enige, in vrijwel
ieder dorp gebeurden er ongelukken met achac
tergebleven munitie.

Als je nu door Veghel
loopt, herinnert nog
maar weinig aan het feit
dat er om iedere meter
m
grond is gestreden en
dat er jonge mannen in
de bloei van hun leven
lev
hier de dood vonden.
vo
Met het vertellen van
Jan zijn herinneringen
herinn
Jan vd Ven anno 2014
en het blijven herdenherde
ken van de gebeurtenissen
beurtenissen van toen, hopen we
dat de kinderen
ren van nu leren dat vrijheid iets
kostbaars is en in grote delen op deze aarde
helaas niet vanzelfsprekend.

Vrijheid is heel kostbaar
Jan ging, jaren na de oorlog, met zijn vrouw
Annie wonen op Heuvel. Hier runden ze een
boerenbedrijf en brachten ze hun kinderen
groot. Na het pensioen zijn ze samen veel
gaan fietsen en hebben ze tijd gekregen voor
allerlei hobby's. Zo is Jan gids in het BoerenBoere
bondmuseum
dmuseum in Gemert en speelt hij nog wew
kelijks een potje biljart met vrienden achter in
de schuur.

Marcel Hermes

Het gezin van Jan van de
Ven, met op de achtergrond de boerderij aan
het Middegaal nr. 20.
v.l.n.r.:
Opa Willem vd Ven,
vader Frans vd Ven,
moeder Jaan vd Venvan Doorn
Jan vd Ven, Mien, Nelly.

24 september
Het bleef de hele nacht stil. Eindelijk werd het weer licht. Ik ging naar de Zusters om te zien hoe mijn
zusje Nellie het maakte. De gebouwen van de Zusters zijn zwaar getroffen: voltreffers door het dak van
de kapel en op verschillende plaatsen in het huis.
huis. De Nieuwstraat ziet er ook verschrikkelijk uit. De
Zusters hebben enkele doden en zwaargewonden, Nellie is ongedeerd. Onder de kapel heb ik de
H.Communie ontvangen en ben toen weer naar huis gegaan.
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DE INLEVERING VAN RADIOTOESTELLEN IN VEGHEL TIJDENS WO II
Op 10 mei 1940 viel Duitsland ons land binnen. Het Nederlandse leger bood manmoedig
verzet, maar was geen partij voor het goed
bewapende en geoefende Duitse leger.
De koninklijke familie vluchtte naar Londen
en ook de ministers zochten daar een veilig
heenkomen. Prinses Juliana en de prinsesjes
reisden verder naar Canada.
Na het bombardement van Rotterdam op 14
mei tekende generaal Winkelman op de ochtend van 15 mei de capitulatie. Kort hierna
kwam Nederland onder Duits bestuur, onder
leiding van rijkscommissaris Seyss-Inquart.
Hij probeerde greep te krijgen op het land en
zijn inwoners o.a. door de afkondiging van
een lange reeks verordeningen.
Een van de eerste stappen was de bezetting
van de radiozenders in Hilversum. Die zenders zonden vanaf dat moment alleen nog
maar programma's uit die door de Duitsers
gecontroleerd en goedgekeurd waren en ook
de radiodistributie gaf alleen nog maar deze
goedgekeurde uitzendingen door.

ten". De meeste Nederlanders trokken zich
evenwel weinig van het verbod aan.
Er werd op grote schaal naar Radio Oranje
geluisterd en de ontvangen berichten werden
met andere geïnteresseerden gedeeld.
Dat laatste was trouwens niet ongevaarlijk,
want de verordening verbood niet alleen het
beluisteren van buitenlandse zenders maar
ook de verspreiding van de opgevangen berichten. Op luisteren naar verboden zenders
stond een gevangenisstraf van ten hoogste 2
jaar en/of een geldboete van ten hoogste
ƒ 100.000. In combinatie met het verspreiden
van berichten kon de straf oplopen tot een
gevangenisstraf van 10 jaar en/of een geldboete van onbeperkte hoogte.

Op zondagavond 28 juni 1940 bracht de Nederlandse regering in Londen het radiostation
“Radio Oranje” in de lucht, dat tot het einde
van de oorlog elke dag Nederlandstalige uitzendingen zou verzorgen. Radio Oranje was
in staat nieuws te brengen dat niet door de
Duitsers was gecensureerd en sprak de Nederlanders vooral ook moed in. Maar al na korte
tijd kondigden de Duitsers een verbod af om
naar buitenlandse radiozenders te luisteren.
Dat verbod kreeg de verhullende benaming
"verordening voor de bescherming van de
Nederlandse bevolking tegen onjuiste berich-

Philips 470A uit 1938/1939, 4-lamps radio, geschikt voor ontvangst van middengolf, korte en
lange golf, winkelprijs destijds ƒ89.
Dit was één van de populaire toestellen in Veghel,
te oordelen naar het aantal in 1943 ingeleverde
exemplaren.
Deze toestellen waren ook in trek bij de in Veghel
gelegerde Duitse eenheden. Foto en collectie:
Karel Ruitenberg.

24 september
De middag van zaterdag 23 september is het hoogtepunt van de strijd. Aan een stuk door regenen de
granaten op het dorp. We bidden zeven rozenhoedjes zonder onderbreking, totdat de voorbidder zelf
bijna in slaap valt. Maar dan is de zege ook bevochten. De zon breekt door en de typhoons grijpen in,
waardoor de strijd spoedig beslist is ten gunste van de geallieerden. De vijand druipt af.
De “tweede slag om Veghel” is gewonnen.
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De Duitsers probeerden de ontvangst van
zenders als Radio Oranje onmogelijk te maken of te hinderen door het inzetten van
stoorzenders. Slimme landgenoten ontdekten
dat met een draaibare antenne (raamantenne)
het stoorsignaal sterk onderdrukt kon worden,
zodat de uitzending van Radio Oranje met
geen of veel minder storing te ontvangen was.
Ook andere technische oplossingen en trucjes
maakten het mogelijk de uitzendingen van
Radio Oranje te beluisteren.

De burgemeesters moesten de inlevering organiseren en kregen daarbij wel de hulp van
de PTT.

Omdat de Nederlanders toch naar de verboden
zenders bleven luisteren, wilde de bezetter
alle radiotoestellen in beslag nemen. De Duitse militaire vertegenwoordiging in ons land
was al lang voorstander van zo'n maatregel,
maar het Duitse burgerlijk bestuur wilde er
aanvankelijk nog niet aan.Deze laatste organisatie achtte de inlevering niet noodzakelijk en
beschouwde die ook als een grote psychologische nederlaag, die het laatste restje sympathie van de Nederlanders voor de Duitsers
weg zou nemen.
Uiteindelijk werd een geschikte aanleiding
gevonden voor de invoering van de maatregel
en wel in de massale april-meistakingen van
1943. Op 14 mei verscheen in alle kranten een
beschikking van Rauter, de hoogste Duitse
politiechef in ons land, met de verbeurdverklaring van alle radio-ontvangtoestellen. Alle
Nederlanders, behalve enkele groeperingen
zoals leden van de NSB, moesten hun radio
inleveren. Wie dat niet deed riskeerde een
gevangenisstraf en hoge geldboetes.

Fragment van de oproep van de waarnemend
burgemeester van Veghel van 25 mei 1943 tot
inlevering van alle radiotoestellen.

Waarnemend burgemeester P.J. Wijnhoven
van de gemeente Veghel deelde op 25 mei
1943 aan de inwoners van zijn gemeente mee
dat ze hun radio bij het inleveringsbureau in
de hal van het gemeentehuis moesten inleveren. De inleveringstermijn liep van 1 tot en
met 11 juni en om de inlevering ordelijk te
laten verlopen had hij een schema opgesteld
op basis van de beginletter van de familienaam.
Volgens de voorschriften moest de eigenaar
van het verbeurdverklaarde toestel op een
voorgeschreven formulier zijn naam, beroep
en adres, en het merk van zijn radiotoestel,
type en serienummer invullen. Dat formulier
was op het postkantoor te koop voor 5 cent
per stuk. Verder moest de eigenaar een stevig

24 september
Zondagmorgen wagen we ons heel voorzichtig uit de onderaardse schuilplaats. Als ik bij de Zusters de
deur naar het binnenpleintje openmaak, word ik bijna onthoofd door een grote glasscherf die rakelings
langs mijn gezicht aan stukken valt. Ik kan nog geen H.Mis lezen. Het Moederhuis is nu nog zwaarder
getroffen dan vrijdag. Gewonde en dode soldaten lagen tegen de muren en in de spreekkamers. In het
kantoor lagen twee stervenden besmeurd met bloed, een zuster en een knecht van de boerderij.
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kartonnen kaartje van 10 x 15 cm aan het toestel bevestigen.
De bemanning van de inleveringsbureaus bestond uit twee of drie personen. De voorzitter
was doorgaans een gemeente-ambtenaar en
een plaatselijke radiohandelaar fungeerde als
radiotechnicus. Diens taak was het controleren of de formulieren van het ingeleverde
toestel goed waren ingevuld. Hij moest verder
vaststellen of het toestel nog werkte en wat de
waarde ervan was. Het was namelijk de bedoeling dat later een schadevergoeding voor
de ingeleverde radio zou worden betaald.
Het voorgeschreven inleveringsformulier bestond uit drie delen. Eén deel werd op het
meegebrachte kartonnen kaartje geplakt en
aan het toestel gehangen, één deel was bestemd voor de administratie en een ander deel
vormde het ontvangstbewijs voor de eigenaar
van het radiotoestel.

een brief aan de burgemeester van hun woonplaats met het verzoek vrijgesteld te worden
van de verplichte inlevering. Maar de burgemeester kon in die gevallen alleen maar antwoorden dat hij in deze materie niet bevoegd
was.
Voor ziekenhuizen en soortgelijke instellingen werd wel een uitzondering gemaakt. Dat
betekende dat het St. Josephziekenhuis van
Veghel en het Liefdesgesticht van de Zusters
in Zijtaart de radio die in gebruik was voor de
verstrooiïng van patiënten niet hoefden in te
leveren.

Leider van het inleveringsbureau was J.J.
Hendriks ("ambtenaar ter secretarie"). H. J.
Th. Hoefs zorgde voor administratieve ondersteuning. De lokale radiohandelaren B.A.
Booij Liewes, J. v. Himbergen, F. v. Brederode en L. v. d. Weijden traden op als radiotechnicus.

De leiding van het St. Josephziekenhuis vulde wel
een inleveringsformulier in voor de ziekenhuisradio (Philips 525A), maar hoefde bij nader inzien
het toestel niet in te leveren. De ziekenhuispatiënten konden dus blijven luisteren naar door de
Duitsers goedgekeurde zenders.

Uitzonderingen op de inleveringsplicht werden nauwelijks gemaakt. Alleen NSB'ers en
Nederlanders in Duitse dienst konden om
ontheffing vragen. Ondanks de aankondiging
dat er een speciale ontheffingsregeling in aantocht zou zijn voor invaliden, zieken en bejaarden, is zo'n regeling er nooit gekomen.
Veel invaliden, zieken en bejaarden schreven

Een bijzondere situatie deed zich ook voor
rond caféhouders. Die gebruikten in hun zaak
vaak de versterker van een radio om grammofoonmuziek ten gehore te brengen. Na de inlevering van die radiotoestellen was het daarom stil in de cafés. Horeca Nederland kreeg
het echter voor elkaar dat alle caféhouders in

26 september
We leven weer het grootste deel van de dag bovengronds. In het dorp is het opruimingswerk in volle
gang. In de omstreken van Veghel vooral over het kanaal schiet de zuiveringsactie maar slecht op. Telkens hoor je de mortieren en kanonnen nog bulderen of de mitrailleurs rokketokken. Je leeft voortdurend
in angst dat je het suizen en fluiten van de granaten weer zult horen. De nacht brengen we nog steeds in
de kelder door. Die nachten in de kelder zal ik van mijn leven niet vergeten.
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der Radiocentralen" dat de
9.157 inwoners van Veghel
485 radio's hadden ingeleverd,
waarvan 85 hoogbouwtoestellen en 5 drukknoptoestellen.
Die laatste informatie was interessant, omdat de Duitsers
daaruit konden afleiden wat de
kwalitatieve opbrengst van de
operatie was. Zo waren drukknoptoestellen vrij moderne
toestellen, waarmee via die
drukknoppen vast ingestelde
zenders gekozen konden worden.
Tom Suurs uit Veghel, op ongeveer 15-jarige leeftijd (1926), met koptelefoon en een combinatie
van het merk Minimax. Links een één-lamps ontvangtoestel, rechts een tweelamps-versterker. Op
de versterker kon ook een (hoorn)luidspreker
aangesloten worden.
In 1943 leverde Tom's vader een Minimax-toestel
in en in 1945 kwam dat retour uit de centrale
opslagplaats in Breda. Waarschijnlijk was dat het
hier afgebeelde toestel.
Foto: collectie fam. Suurs (Veghel).

Enkele maanden na de inlevering van meijuni bleek dat ongeveer eenderde van alle
aanwezige radiotoestellen in ons land niet was
ingeleverd. Op 19 oktober 1943 volgde een
nieuwe mogelijkheid om niet-ingeleverde
radiotoestellen alsnog, straffeloos, in te leveren. De officiële reden voor deze extra inleveringsmogelijkheid was het zogenaamde "grote
succes" van de inleveringsoperatie.
In Veghel bedroeg de opbrengst van de nainlevering 21 stuks, hetgeen het totaal aantal
ingeleverde toestellen op 506 bracht. Dat betekende in totaal een score van 5,5 toestellen
per 100 inwoners. In vergelijking met het landelijk gemiddelde (ruim 9 per 100 inwoners)
en met de rest van de provincie (7,3 per 100
inwoners) was dat laag. Het is niet duidelijk
wat daarvan de oorzaak was. Mogelijk waren
vergelijkenderwijze minder inwoners in het
bezit van een radio of hebben veel meer inwoners hun radio achtergehouden en verstopt.

ons land hun radio weer in ontvangst mochten
nemen, nadat een radiotechnicus het toestel
wel eerst ongeschikt had gemaakt voor de
ontvangst van radiostations. Na die ingreep
was het toestel nog wel als versterker voor
grammofoonmuziek te gebruiken.
Over deze teruggave aan caféhouders in Veghel is
helaas geen documentatie bewaard gebleven.

Op 23 juni 1943 rapporteerde de leider van
het inleveringsbureau aan het "District Breda

26 september
Volgens de berichten is bij Arnhem een van de belangrijkste en hevigste slagen van deze gehele oorlog aan
de gang. De bruggen over de Maas bij Grave en over de Waal bij Nijmegen zijn in geallieerde handen.
De brug over de Rijn wordt door de moffen hardnekkig verdedigd.
Ze zien natuurlijk ook het grote belang daarvan in.
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Een deel van de inwoners had overigens geen
radio, omdat ze aangesloten waren op het systeem van radiodistributie, maar in dat opzicht
was Veghel geen bijzonder geval.

eenheid geleende aantal met 20 stuks uitgebreid. Aan een in Veghel gelegerde Duitse
hospitaalpost leende de burgemeester nog
eens 2 radio's uit.

Het zal geen verbazing wekken dat de
meeste ingeleverde radio's van het merk
Philips waren (42%). Op afstand volgden merken als het Duitse Telefunken
en de Nederlandse merken Erres, NSF
en Waldorp. Interessant is te zien dat
ook toestellen van kleine lokale radiomerken werden ingeleverd. Dat betrof
o.a. 28 exemplaren van de fabrikant
Minimax, die aanvankelijk in Beek en
Donk (1924-1929) en aansluitend in
Veghel (1929-1934) gevestigd was.
De ingeleverde radiotoestellen werden
in Veghel in een ruimte in het gemeentehuis
opgeslagen, wellicht in de raadzaal, zoals in
veel andere gemeenten het geval was. De
raadzaal was namelijk sinds september 1941
niet meer in gebruik, omdat toen de gemeenteraden door de bezetter op non-actief gesteld
waren.
Net als elders werd de opslagplaats bewaakt
door burgers die door de burgemeester waren
aangesteld.

Vrachtbriefje voor het transport van 200 radio's,
12 colli onderdelen, 19 plaatspanningsapparaten
(batterijvervangers) en 139 luidsprekers.
Dit was het laatste van twee transporten van Veghel naar Breda die op 11 en 12 mei door Kühne &
Nagel werden uitgevoerd.

In het hele land werden de ingeleverde radio's
van de gemeentelijke opslagplaatsen overgebracht naar centrale opslagplaatsen (concentratiemagazijnen), zodat de afvoer naar Duitsland efficiënter te organiseren was. Veghel
viel onder het "District Breda der Radiocentralen" (gebied westelijk van de lijn LithHilvarenbeek). Op 11 en 12 mei vervoerde de
firma Kühne & Nagel in totaal 460 radio's,
139 luidsprekers en nog wat divers materiaal
van het gemeentehuis in Veghel naar de verzamelplaats in Breda. Deze verzamelplaats

Een ter plaatse gelegerde Duitse eenheid
(Dienststelle L 49 217A) leende op 5 februari
1944 10 toestellen uit de opslag. Die eenheid
tekende daartoe wel een verklaring, maar wat
is een stukje papier waard in oorlogstijd? Een
dergelijke uitleen aan Duitse legereenheden
kwam in ons land trouwens op grote schaal
voor. Op 24 maart werd het door genoemde

27 september
Het bruggenhoofd bij Arnhem, waar de eerste Engelse luchtlandingsdivisie streed is door de moffen vernietigd. Daarmee is Monty’s (generaal Montgomery) plan voor een wezenlijk deel mislukt. De Engelsen
geven dit eerlijk toe, het is een nederlaag, niet de eerste en misschien ook nog niet de laatste. Doch de
overwinning is daar niet minder zeker om. De corridor door Brabant is nu in de breedte uitgebreid. Van
het oosten hebben we geen aanvaller meer te duchten, maar van het westen nog wel. Het geschut blijft
de hele dag door in de richting van Schijndel en Heeswijk bulderen.
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was gevestigd in het "Meubileringspand" van
V&D. Daar kwamen alle ingeleverde toestellen uit het genoemde gebied plus de provincie
Zeeland bij elkaar, in totaal ruim 77.000
stuks.
Vanuit Breda werden de beste toestellen per
binnenvaartschip naar Duitsland afgevoerd.
De afgevoerde radio's werden in Duitsland op
enkele centrale plaatsen opgepoetst, zonodig
gerepareerd en via de radiohandel verkocht
aan inwoners die door geallieerde bombardementen hun bezittingen verloren hadden. Hetzelfde lot ondergingen de toestellen die vanuit
de centrale opslagplaatsen in Breda, Haarlem,
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Groningen
en Nijverdal naar Duitsland waren afgevoerd.

len werden die toestellen in kleine partijen
door expediteurs uit de gemeente van herkomst afgehaald. De eerste partij van 78 stuks
voor Veghel werd, samen met toestellen voor
Schijndel, Zeeland en Erp, op 16 februari
1945 in Breda afgehaald. Daarna volgden in
elk geval nog partijen van 19 en 31 stuks
(april 1945) en 61 stuks (september 1945).
Zeker 225 inwoners kregen hun radio weer
terug.

Een maand na de ontruiming van de opslagplaats in het gemeentehuis werden de 20 radio's, die op 24 maart 1944 aan een lokale Duitse "Dienststelle" ter beschikking waren gesteld, doorgeschoven naar de "Rekrutenkompanie" onder leiding van luitenant Brameyer
en vervolgens op 17 augustustus naar het 10e
Fliegerregiment 51 van "Obergefreiter" Schäfer. Of de eigenaren van deze uitgeleende
toestellen hun eigendom ooit hebben teruggezien is aan de hand van de beschikbare gegevens niet vast te stellen.

Philips 525A uit 1935/1936, 6-lamps radio, geschikt voor ontvangst van middengolf en lange
golf, kostte ƒ137,50.
Een toestel van dit type stond in 1943 ten tijde van
de verplichte inlevering van radiotoestellen in
Veghel in het St. Josephziekenhuis en behoefde op
grond van de uitzonderingsregel voor ziekenhuizen en sanatoria uiteindelijk niet ingeleverd te
worden.

Na de bevrijding van het zuiden van ons land
in september 1944 begonnen medewerkers
van de PTT in Breda met het sorteren van wat
daar in de centrale opslagplaats nog restte.
Dat betrof voornamelijk oude, defecte en
zelfgebouwde toestellen. Voor zover daarvan
de naam van de eigenaar nog was te achterha-

27 september
Wat zit er toch een bindende kracht in gezamenlijk doorstane angst. Ik voel mij helemaal ingeburgerd in
de familie Van Liempd. Mevrouw is een echte moeder voor me en de kinderen zijn zo ongeveer broers en
zusjes van mij geworden. Vanmiddag heb ik ziekenwacht gehad bij ons Francien die wat ongesteld was.
Ze durfde boven niet goed alleen te liggen en beneden was het te onrustig. Ik heb wat zitten lezen, van
ernstig studeren komt nu geen spaan terecht. Ik behoef het niet eens te beproeven.
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Jaren later (mei 1950) verklaarde burgemeester J.P. Schreven in een brief aan de SchadeEnquête-Commissie dat praktisch geen enkele
geretourneerde radio nog bruikbaar was. De
meeste toestellen waren namelijk op een of
andere manier beschadigd of ze waren beroofd van hun lampen.
Behalve in het telefoondistrict Gouda kreeg
niemand een schadevergoeding voor zijn ingeleverde (en niet geretourneerde) radio,
hoewel die aanvankelijk wel was toegezegd.
De gemeenten ontvingen na de oorlog wel een
vergoeding van de Nederlandse overheid voor
de kosten van inlevering, opslag en bewaking
van de ingeleverde radiotoestellen. Er waren
overigens nog wel speciale wettelijke regelingen nodig om die algemene schadeloosstelling te kunnen uitvoeren. Pas op 28 oktober
1952 kon deze kwestie definitief als afgehandeld verklaard worden.

Van de 825.000 ingeleverde radio's zijn in
totaal 275.000 stuks van de beste exemplaren
naar Duitsland afgevoerd en ongeveer 75.000
naar bestemmingen binnen Nederland (voor
Wehrmacht, Duitse scholen, pensions, etc.).
Een groot deel (ongeveer 350.000 stuks) is als
schroot geëindigd. In dat geval ging het om
toestellen die door oorlogshandelingen waren
vernield of waarvan de eigenaar niet meer kon
worden vastgesteld.
De 125.000 toestellen die aan de eigenaren
werden teruggegeven waren in het algemeen
oude en defecte toestellen of zelfbouwtoestellen.
Noot:
De geschiedenis van het radiotoestel in WO II
in heel Nederland is door de auteur beschreven in zijn boek "Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog". Bronnen voor zijn onderzoek waren de archieven van de meer dan
1.000 toenmalige gemeenten (waaronder ook
dat van de gemeente Veghel), het archief van
ministeries, provincies, het NIOD, de PTT,
enkele relevante bedrijven en het "Bundesarchiv" in Berlijn.
In het boek, dat uitsluitend bij de auteur verkrijgbaar is (gverhe@planet.nl of 0464851847), is een uitgebreide bronnenbeschrijving opgenomen. Het boek kost € 19,95;
eventuele verzendkosten bedragen € 4,50.

Voor heel Nederland zag de inlevering er
kwantitatief als volgt uit:
Ruim 9 miljoen Nederlanders leverden samen
825.000 toestellen in. Daaronder waren naar
schatting 100.000 “nepradio´s”. Dat waren
door handige knutselaars gebouwde constructies die op een radio moesten lijken. De makers van zo'n toestel konden in elk geval aantonen dat ze een radio ingeleverd hadden en
zonder dat het argwaan wekte hun waardevolle toestel verbergen. Ongeveer 200.000 eigenaren van een radiotoestel verborgen hun bezit, zonder iets in te leveren. Voor ongeveer
75.000 toestellen was vrijstelling van inlevering verleend (NSB’ers en Rijksduitsers).

Gidi Verheijen

28 september
Heel veel scheelde het niet of mijn dagboek zou voorgoed zijn afgesloten. Vanmiddag ben ik met pater
Smit de Blauwe Kei opgewandeld om daar eens een kijkje op het slagveld te nemen. Het ziet er bar gehavend uit: langs de paden en in de greppels ligt het bezaaid met kogels, handgranaten, anti-tank mijnen
en allerlei andere rommel. Op de weilanden waar het Engels geschut is opgesteld geweest, vind je hele
stapels munitiekisten en ook nog granaathulzen. Hier of daar staat een kapotgeschoten tank. De akkers
zijn doorploegd met tanksporen.

70 JAAR NA MARKET GARDEN
Speciaal themanummer

24

HEEMKUNDEKRING VEHCHELE
Kroniek nr. 115, september 2014

DE BOERIN VERTELT OVER EEN INVAL DOOR DE SS

Inleiding:
Op een boerderij in het buitengebied tussen Mariaheide en Erp woont de familie Van Asseldonk- van Kessel. Het gezin bestaat uit vader, moeder en vijf nog jonge kinderen. De boer
geeft hulp aan onderduikers en verzetsmensen. Er liggen wapens van het verzet verstopt tusen het hooi.
In de laatste oorlogsmaand vindt er een inval door de SS plaats op aanwijzingen van een
verrader. Het gezin wordt bedreigd en tegen de muur gezet. De ouders en de kinderen staan
doodsangsten uit. Er wordt niets gevonden, maar het gezin slaat op de vlucht. In die dagen
vallen parachutisten uit de lucht om de weg naar Arnhem vrij te maken voor de bevrijders.
Op 10 oktober 1944 is de boerin jarig, ze wordt die dag 44 jaar. Ze zit vol emotie over de
gebeurtenissen van de afgelopen maand. Ze leest en schrijft graag en vertrouwt haar gedachten toe aan het papier. Dan is ze die spanning enigszins kwijt en weet iedereen die het
later lezen wil wat er zich op hun boerderij heeft afgespeeld. Ze vertelt in de vorm van een
lang rijm. Lees maar mee in haar schrift:
September 1944
’t Was 11 september 1944
En een zeer spannende tijd
’t Oorlogsgeweld aan onze grenzen
Woedde in een felle strijd.

Nauwelijks waren we aan het werken
Of schoten knalden in het rond
Tot ons aller grootste vreugde
Werd niemand als een Duits gewond.

Reeds waren Duitsers aan het vluchten
Tot aller vreugde hier in ’t land
Alleen een enkele N.S.B.-er
Hield nog van den Duitsen trant.

Gaten schoot men in de muren
’t Was al schieten wat men hoort
24 S.S.-mannen
Hadden het op roof en moord.

Mannen waren ondergedoken
Bij de boeren overal
Zo ook hadden we er velen
Nog wel 17 in getal.

Allen liepen we naar huis toe
Allen zaten in angst en nood
Want de Duitse S.S.-mannen
Dreigden ons ook met de dood.

Ook een paar gevluchte Duitsers
Werkten mee toen op het land
Waren aan het aardappelen rooien
’t Weer was daarvoor goed bestand.

Op den hooizolder lag verborgen
Munitie, revolvers en zo meer
Of we ook angstig waren
Voor de Duitsers deze keer.

28 september
Ergens langs het pad zie ik een soort veldfles liggen. Het ding heeft de vorm van een dikbuikige inktfles
met een rode stop erop en is omwikkeld met zwarte wol. Ik raap het op, sta ermee aan mijn oor te schudden en wil er de dop afdraaien. Als ik eraan denk dat ik zo met mijn dood in mijn handen stond te flauwekullen, dan krijg ik kouwe rillinkjes. Een boerenjongen die bij ons staat, waarschuwt. Pater Smit
zegt:”Gooi hem daar in dat kuiltje!”
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Vader klom nu gauw naar boven
Echter zonder resultaat
Wat door al te grote spanning
Dan ook dikwijls komen gaat.

Allen dreigden ze te schieten
Op een ieder, één voor één
Als wij niet de namen noemden
Gelukkig niemand noemt er een.

Met één sprong kwam hij beneden
Vluchtte gauw toen naar de stal
Maar het vluchten werd belemmerd
De Duitsers zaten overal.

Ook al de kinderen kregen
De revolvers op zich gesteld
Maar ook dat mocht niet baten
Niemand heeft er iets verteld.

Dreigend moest hij nu vertellen
Waar of de munitie was
Waar of onderduikers waren
Vader hield zich echter kras.

Eindelijk na drie lange uren
Vonden ze, nu opgelet:
Enkele planken met veel spijkers
Van het ondergronds verzet.

Hoe men hem ook sloeg of stompte
Bekennen deed hij echter niet
Niemand onzer kon hem helpen
Tot ons aller grootst verdriet.

’s Nachts als de auto’s kwamen
Van de vluchtende moffen weer
Gooiden de ondergrondse mannen
Die op de wegen menig keer.

Ook moeder en de vijf kinderen
Waren met het lot begaan
Na veel razen en veel tieren
Moesten we tegen de muur gaan staan.

Onze allerkleinste jongens
Hadden ze dan meegebracht
Uit de schuilkelder die op ’t veld lag
Wie had dat ook verwacht?

De moffen gingen het huis doorzoeken
Allen keken angstig rond
Of ook een van die brutale mannen
Iets naar zijn gading vond.

Eén voor één moesten ze vertellen
Waar men ze gevonden had
Ginder reeds in de verte
Langs het grote bospad.

Ons haren rezen soms ten berge
Als men soms een mof vernam
In de buurt waar het lag verborgen
Of als hij wat nader kwam.

Ook de grote meisjes
Moesten gauw de buurt op gaan
Om partisanen te gaan zoeken
Niemand kwam er echter aan.

28 september
Zonder verder bedenken jop ik het onschuldige flesje in een mitrailleursnest. Een knal, een vuurstraal uit
het gat, een stofwolk. Ik draai eenmaal om mijn as en val plat op mijn buik. Mijn oren tuiten, kluiten
zand en boomtakjes komen uit de lucht vallen. Dan sta ik weer overeind en lach dat het schatert om de
boer die als een hollend paard de bieten in rent. We feliciteren elkaar met de goede afloop. Je hebt in
oorlogstijd toch wel een heel extra snuggere engelbewaarder nodig, anders blijft er niet veel van je over.
Vooral als je zelf even nieuwsgierig als onnozel bent.
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Na vier lange, bange uren
Waren ze wel niet content
Zachtjes kropen de minuten
En kwamen eindelijk aan ’t end.

Allen kwamen spoedig helpen
Pakten het boeltje bij mekaar
Vroegen niet waar gaat ge henen
Dat was ook het beste maar.

Nergens mochten we naar toe gaan
Niemand die een bezoek ons bracht
Zo raadpleegden ons de moffen
Ook dat hadden we verwacht.

Toen zijn we maar gauw vertrokken
En het was nog juist op tijd
Spoedig kwamen weer de moffen
Zeker hadden ze nu spijt.

Toen allen weer vertrokken waren
Klommen we naar de hooizolder toe
Stopten alles in grote zakken
Van de doorgestane angst nog moe.

Deuren hadden ze verbroken
De schuilkelder gebombardeerd
Maar we waren toch gevlogen
Niets dat ons nog ginder deert.

’t Eten wou die dag niet smaken
Allen zaten overvol
Niemand die men zo iets gunde
’t Was waarachtig ook geen lol.

Op de Hoek zijn we gekomen
De oorlog kwam al dichterbij
Zondag vielen parachutisten
Allen waren we even blij.

Van de grootste schrik bekomen
Moesten we overleggen gaan
Hoe het beste te vertrekken
’t Stond ons hier niet goed meer aan.

Dinsdag kwamen de Amerikanen
Engelsen, Hollanders en zo meer
Blijde gingen we naar huis toe
Niemand zat meer droef te neer.

Allen gingen toch te rusten
’t Slapen wou toch ook niet goed
Alles werd nog eens besproken
Hoe men morgen het beste doet.

Na een paar blijde dagen
Kwamen de moffen weer terug
Brandend, schietend, alles verwoestend
’t Ging alles ook zo vlug.

Zonder slapen opgekomen
Hadden we gedacht om gauw
In de buurt te gaan vertellen
Dat men maar vertrekken zou.

Spoedig zijn ze weer vertrokken
Op haar terugtocht gans verslaan
Wederzijds vielen veel doden
’t Had toch tamelijk goed gegaan.

30 september
De gebeurtenissen van vorige week vrijdag en zaterdag hebben de feestvreugde met één slag gedoofd.
Wel lopen de mensen weer over de straat, maar er wordt niet meer gehost en gezongen. Enfin, die pret
hebben we toch maar vast gehad. Vele mensen denken dat die beschieting een wraak van de moffen was
wegens onze uitbundigheid. Dat is natuurlijk onzin. Die granaten hadden we ook gekregen als we gewacht hadden met feestvieren
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De Hollanders waren de baas weer
In hun eigen kleine land
N.S.B.-ers opgesloten
Die waren voorgoed aan kant.
Ook onze verrader werd gevonden
Een gewone mee-loper uit Maria-Hei
Spoedig zat hij nu gevangen
’t Was voor hem geen goed getij.
Steunend, helpend de N.S.B.-ers
Heeft hij in de oorlog dit gedaan
Goed dat hij is opgesloten
Het recht kan nu weer verder gaan.
Ik ben hier aan het eind gekomen
Van het verhaal dat waarheid is
Godes hand heeft hier geholpen
Anders was het zeker mis.
Dankend doen wij alle dagen
Voor de hulp die HIJ ons gaf
Voor het leven ons behouden
En nu is het verhaaltje af.

(was getekend: M.v.Asseldonk-van Kessel)

Tekst licht bewerkt en van inleiding voorzien door
Nico Vreeswijk

De boerderij van de familie van Asseldonk- van Kessel
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EXPOSITIE OPERATIE MARKET GARDEN
Operatie Market Garden 2014 is een uniek spektakel in het kader van de 70-jarige
70
herdenking in de week van 14-20
14 20 september 2014. Een colonne van historische voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog verplaatst zich op 14 september van Borkel en
Schaft naar Veghel en op 20 september van Veghel naar Nijmegen.
Veghel functioneert van 14 t/m 20 september als middelpunt van OMG2014. Een
militair historisch kampement (basecamp) is dan de uitvalbasis voor vele activiteiten.
Ook Heemkundekring Vehchele zal deelnemen met een expositie in het voormalige
hoofdkwartier Klondike van de 501ste Airborne divisie. Op deze expositie zijn films

en foto's te zien en worden
worden documenten en militaria tentoongesteld.
Tevens wordt er een speciaal themanummer uitgegeven van de Kroniek "Van Vehchele tot Veghel" met verhalen uit de oorlog, waaronder fragmenten uit het dagboek van
Pater J. de Hosson en een gedicht van een Veghelse familie.
14 september 2014 om 13.00 uur is de officiële opening door Jan van Boxmeer,
oud-voorzitter
voorzitter van Heemkundekring Vehchele.
In samenwerking met Plein23 is er voor het onderwijs in Veghel en omgeving extra
tijd gereserveerd om de expositie te bezoeken:
Op maandag 15 september t/m vrijdag 19 september van 09.00 uur - 12.00 uur.
Overige bezoekers zijn welkom op zondag 14 september
september 14.00 uur - 20.00 uur,
op maandag 15 september t/m vrijdag 19 september 12.00 uur - 21.00 uur en
zaterdag 20 september van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Rolstoelers zijn van harte welkom, scootmobielen kunnen helaas niet worden
toegelaten i.v.m. kwetsbaarheid
kwetsbaarheid van expositiemateriaal. Wel is er een beperkt
aantal rolstoelen beschikbaar.
Openingstijden:
zondag

maandag
t/m
vrijdag

zaterdag
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t/m
19 sept. 2014

20 sept. 2014
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13.00 uur

Opening expositie voor genodigden en
leden heemkundekring Vehchele.

14.00 uur
20.00 uur

Openstelling expositie voor bezoekers.
Einde openstelling expositie.

09.00 uur
12.00 uur

Openstelling expositie voor scholen
Einde openstelling expositie scholen.

12.00 uur
21.00 uur

Openstelling expositie voor bezoekers.
Einde openstelling expositie.

09.00 uur
17.00 uur

Openstelling expositie bezoekers.
Einde openstelling expositie.
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HEEMKUNDEKRING VEHCHELE
De heemkamer van heemkundekring Vehchele bevindt zich in “Het Raadhuis”
aan de Markt te Veghel en is geopend op donderdagmiddag van 14-16 uur.
In juli, augustus, met carnaval en op erkende feestdagen is de heemkamer
gesloten

Het bestuur van heemkundekring Vehchele bestaat uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Overige bestuursleden:

Bernard Vissers
Corry Lunenburg-Klerkx
Tiny Raaijmakers
Jan van Erp
Jan van Ganzewinkel
Mildred Koenen-Gielen
Wilma Manders-Korsten
Agnes Pigmans-v. Helvoort
Rien Vlemmings
Henk van der Voort

tel. (0413) 34 33 03
tel. (0413) 36 71 45
tel. (0413) 34 38 93
tel. (0413) 36 28 42
tel. (0413) 36 64 68
tel. (0413) 36 51 43
tel. (0413) 35 30 24
tel. (0413) 34 35 71
tel. (0413) 36 50 92
tel. (0413) 36 36 51

Lidmaatschap:
Gezinslidmaatschap, (voor twee personen) per jaar
Persoonlijk lidmaatschap per jaar
Jongerenlidmaatschap (tot 18 jaar) per jaar
Jaarabonnement op de Kroniek (binnen Veghel)
Jaarabonnement op de Kroniek (buiten Veghel, per post)

€ 25,-€ 17,50
€ 10,-€ 10,-€ 17,50

Deze bedragen zijn op basis van betaling per machtiging.
Zonder machtiging geldt een administratietoeslag van € 2,50.
Bankrelatie: Rabobank Uden Veghel,
IBAN-rekeningnr
NL 52 RABO 0153 3931 73
t.n.v. Heemkundekring Vehchele

website: www.vehchele.nl
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