
1940 – 1945 

MIJN BELEVING VAN  OORLOG, BEZETTING EN  BEVRIJDING. 

Door Huub van Dun 

 

Aan het einde van de dertiger jaren waren mijn broer Ad en ik met onze respectievelijke 9 en 8 jaar  

ons nog volkomen onbewust van de dreiging die in Europa boven ieders hoofd hing. Onze ouders  

daarentegen moeten zich echter toen al wel gerealiseerd hebben dat de situatie niet bepaald  

rooskleurig was , gezien de berichten die toen in de pers verschenen : 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook moeten zij geweten hebben dat Duitsland  op  

1 september 1939 Polen al binnengevallen  

was en begin april 1940  Noorwegen en Denemarken. 



Nederland was wel neutraal , maar toch . . .  
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Maar ook wij moeten onbewust wat van de  

dreiging meegekregen hebben en wel doordat  

mijn vader begin 1940 ,  tijdens een wandeling   
tezamen met mijn moeder en ome Huub en  
tante Celina en neef  Piet , eens een foto 
gemaakt heeft van een Nederlandse bunker 
aan de Rielse Dijk in Goirle , die daar preventief 
ter verdediging gebouwd was : 

 

 

 

Een tweede gebeurtenis waarvan we als                          

kind de achtergrond niet kenden was het 

feit dat we begin 1940 een Nederlandse militair 
ingekwartierd kregen in verband met de 
mobilisatie. 

Zijn naam was Jelle Adema en hij kwam uit Fries-
land. Bijgaande foto is in onze keuken genomen 
tijdens de afwas. Jelle , achteraanin het midden , 
staat er niet helemaal op.  Hij heeft in Goirle 
verkering gekregen , is daar uiteindelijk ook  
getrouwd en bij Van Besouw gaan werken als portier. 

 

 

En dan op vrijdag 10 mei 1940 barstte letterlijk en figuurlijk de bom.  Toen Ad en ik ’s-morgens  
zoals gewoonlijk naar school wilden gaan leek iedereen ineens in paniek. Onze vader had de radio 
aangezet die alsmaar onthutsende berichten uitzond over de oorlog waar Nederland in verzeild was 
geraakt ; Duitsland was Nederland binnengevallen! ! !  Toen we de straat opgingen zagen we veel 
vliegtuigen overkomen waarvan gezegd werd dat het Duitse toestellen waren . Zo’n onwerkelijke 
situatie hadden we in onze jonge jaren nog nooit 
meegemaakt ;  wij in oorlog , hoe kon dat ? ?  

 

 

Op straat werd er druk geredeneerd en overlegd ; 
sommigen hadden het zelfs over vluchten . De hele 
atmosfeer was zo geladen dat deze dag op mij zo’n 
indruk heeft gemaakt dat hij altijd op mijn netvlies is 
blijven staan.      

 

Van naar school gaan kwam die dag natuurlijk  niets .  
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De dag erop stond ons een nieuwe sensatie te wachten . We kregen te horen dat we op de 
Tilburgseweg moesten gaan kijken want daar trokken Franse troepen binnen die ons kwamen 
helpen om de Duitsers te verslaan. Nieuwsgierig als we waren , wij er op af . En jawel hoor : een 
hele troepenmacht van het Franse leger trok over de Tilburgseweg , richting Tilburg . Het gaf ons 

weer een beetje hoop dat met hun hulp alles snel 
afgelopen zou zijn.  Maar niets was minder waar :  
ook de Fransen waren niet tegen de Duitsers 
opgewassen. 

    

 

 

 

 

 

 

 

De Franse troepen die 
Goirle binnentrokken 
kwamen rechtstreeks uit 
Frankrijk via België. 

                                                                                                   
Een vernielde franse tank in 
Diessen 

 

 

 

Een van de eerste acties 
die door onze buurt werd 
ondernomen was het 
aanleggen van loopgraven 
in de weide van boer 
Schellekens , schuin 
tegenover ons huis in de 
Kloosterstraat : 
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   Ook werden er in particuliere tuinen  

   schuilkelders gegraven zoals bv. hier in de tuin  

   van Ome Huub en Tante Célina:  

 

 

   Mijn vader had een andere oplossing bedacht : 

   Wij hadden een grote kelder en daar had hij       

   door een timmerman vierkante houten   

   steunpilaren in laten zetten. Hij had een 

   architect precies laten berekenen hoeveel   

   stutten er nodig waren om de kelder niet in te 

   laten storten als het hele huis er op terecht 

                                                                            
kwam.  

 

 

 

 

 

Hoewel we in deze meidagen goed in angst                    

zaten werd er in Goirle gelukkig niet  

gevochten . Maar via krant en radio 

 vernamen we dat elders in het land de  

oorlog  echt woedde. 



Op 15 mei kregen we te horen dat Nederland  

zich overgegeven had , nadat de Duitsers 

op 14 mei een groot deel van Rotterdam   

platgeb
ombard
eerd 
hadden 
! 
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Geleidelijk aan werden we  geconfronteerd met 
de Duitse bezetting ; overal verschenen militairen 
met een overmacht aan materieel ; maar ook 
cavalerie met paarden waren er bij . Ze 
overspoelden letterlijk de hele omgeving . 

 

         

 

 

 

  

 

 



  … en marcheren dat ze konden … en zingen erbij! 

Duitse soldaten in de Bergstraat in Goirle ; links het voormalige 

                                                                                                            
Kerkhofpad.            Duitse militairen in de Langestraat in  

                                                                                                                                               
Tilburg waar ze waren ingekwartierd 

Kortom: we voelden ons echt bezet !                                                    
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Daar iedereen bang was voor Engelse luchtaanvallen 
werd er 
geadvisee
rd om 
over alle 
ramen 
stroken 
plakband 
aan te 
brengen (toen nog van papier met Arabische gom 
aan de plakkant wat je eerst met een spons nat 

moest maken !)  Mochten er in de buurt bommen vallen dan 
bleven de stukken ruit tenminste aan elkaar hangen en bestond er geen gevaar dat men  glas in zijn 
gezicht kreeg.    

Ons huis werd ook  op die manier “versierd” !                                                                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

De Duitse bezetter begon al meteen verordeningen uit te vaardigen waar iedereen zich aan te 
houden had . Op niet nakomen hiervan stonden zware straffen . Een 
eerste verordening  in mei 1940 was het verduisteren van alle 
lichtbronnen. Aangezien Engeland ook bij de oorlog betrokken was 
wilden de Duitsers niet dat Engelse bombardementsvliegtuigen zich 
door verlichte steden , dorpen en wegen konden oriënteren.  

Ik weet nog dat mijn vader bezig was alle ramen met zwarte 
rolgordijnen of zoiets af te dekken zodat er ’s-avonds geen spat licht 
naar buiten kwam.   Zelfs alle fietslantaarns moesten verduisterd 
worden . Er moesten zwarte kapjes opgezet worden met slechts één 
smalle opening om toch een klein beetje licht door te laten.   Ook 
voor autolampen gold hetzelfde. Tjonge , wat een rare tijd vonden 

wij dat !   
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In de beginperiode van de oorlog ervoeren wij nog niet zo heel veel problemen .  Maar geleidelijk 
aan realiseerden we ons toch dat de Duitsers zich  wel steeds  meer met ons leven gingen  
bemoeien.    

Rond 40-‘41 hoorden we dat er door Führer Adolf Hitler , de grote aanstichter van alle onrust , voor 
Nederland  een Rijkscommissaris aangesteld was die bij ons een behoorlijke macht kreeg. Zijn naam 
was Dr. Seyss-Inquart en ik herinner me dat wij die spottend  “Zes en een kwart”  noemden . Hij zou 
een grote fanatiekeling zijn !  

Later hoorden wij dat de Duitsers  een hetze tegen de joden voerden ,  die in Duitsland in de 
dertiger jaren al begonnen was en door Seyss-Inquart flink ondersteund werd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar we 
later 

hoorden gingen de Duitsers op een gegeven moment zelfs jacht maken op de Joden in ons land . 
Iedere Jood moest zich als zodanig  laten inschrijven en ze werden verplicht  een gele ster op hun 
kleding te dragen. Ze mochten ook niet overal meer naar binnen .              



Zelfs via scholen werd nagegaan wie van Joodse afkomst was ; zie de mededeling hieronder van het 
St.Odulphuslyceum: 
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Een logisch gevolg van deze “heksenjacht” was natuurlijk dat veel joden de bui zagen hangen en òf  
onderdoken , òf probeerden het land te ontvluchten.  

Dit herinnert mij aan een affaire waar ik als kind uiteraard buitengehouden werd (in de oorlog kon 
je niet voorzichtig genoeg zijn) maar die me later toch wel enigszins duidelijk werd. 

Mijn vader was in die tijd Procuratiehouder bij  “Stoomweverijen Besouw” zoals “Van Besouw” toen  
nog heette en was daar belast met de in- en verkoop. Een van zijn zakenrelaties was een zekere 
Felix Levenbach uit Amsterdam , een jood. Ik herinner me dat hij wel eens bij ons thuis was 
geweest.  

Achteraf 
vermoed ik dat 
hij ooit met mijn 
vader gesproken 
heeft over 
vluchten . Omdat 
in Goirle , naar ik 
vernomen heb , 
zgn. “escape-
lines” naar België 
liepen (bv. voor 
bemanningsleden 
van neergestorte 
vliegtuigen) ,  
vermoed ik (!)  
dat mijn vader 
hem in de oorlog 
wat tips heeft 
gegeven in verband met zijn voornemens. Deze theorie heb ik bedacht nadat ik , toen mijn vader 



overleden was , na de oorlog een briefkaart  gevonden heb van 
deze Felix Levenbach , gestuurd vanuit Amerika . Daarin schrijft 
hij over zijn geslaagde vluchtpoging , maar zet er ergens tussen 
haakjes bij : “niet via Goirle”. Vandaar mijn bovengenoemde 
veronderstelling.                                                                    
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We merkten als kind 
toen toch ook 
geleidelijk aan  dat 
alles niet  meer zo 
was zoals het altijd  
geweest 
was . Zo 
moest  
de  pers 
zich bv. 
strikt 

aan de regels van de bezetter gaan houden en wie dat niet van 
plan was kon de uitgifte van zijn krant of tijdschrift wel vergeten zoals dat bv. met “Het Nieuwsblad 
van het Zuiden” is gebeurd.  Alleen de “krant van Arts” zoals hij in de volksmond genoemd werd 
(“De Nieuwe Tilburgsche Courant”) , mocht blijven bestaan daar deze  kennelijk concessies deed 
aan de bezetter . 

 

Het  Nederlandse geld werd op een gegeven moment         

vervangen door zinken oorlogsgeld. Ook met Duits geld mocht hier betaald worden. 

            

 

 

 

 



 Mijn vader moest voor de firma Van Besouw nogal eens op zakenreis , o.a. naar de suikerfabrieken 
in West-Brabant waaraan filterdoek  werd geleverd . Ook dat mocht echter niet “zomaar”.  De 
Duitse bezetter moest daar schriftelijk toestemming voor verlenen . Door al wat we zoal opvingen  
voelden we als kind ook al  donders goed aan dat we niet meer “vrij” waren in ons doen en laten . 
Deze bezoeken aan de suikerfabrieken hadden echter  een bijkomend voordeel : daar  in de loop 
van de oorlog  steeds meer schaarste kwam aan allerhande goederen , zoals o.a. aan 
levensmiddelen ,  kreeg mijn vader daar nogal eens een paar pakken suiker mee. En dat kwam  
goed uit want die suiker kon bij de boeren in Goirle weer geruild worden tegen bv. melk of boter.                                                                                                                                                                                                                                
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Maar naar  gelang de 
oorlog vorderde werd door 
de Duitsers steeds meer op 
deze “handel” gelet . Dit 
was verboden daar alles op 
de bon , dus op rantsoen , 
kwam . Werd je onderweg 
bij een controle met 
etenswaren gesnapt , was 
je alles kwijt. En 
waarschijnlijk volgde er dan 
ook een straf en / of boete. 
Ik herinner me wel dat 
vooral mijn moeder  na  
zo’n “ruiltocht” behoorlijk  
gestresst  thuis kwam . En 
zij  moest meestal “de boer 
op” daar vrouwen minder verdacht , en dus minder gecontroleerd werden.                                                                                                       

 

 Nog zo’n “Erlaubnis”:   



 

Wat me ook altijd bijgebleven is : dat iedere volwassene op een gegeven moment zijn of haar fiets 
moest inleveren . Later heb ik een formulier van de Gemeente Goirle gevonden  waar in staat dat 
mijn vader  van de inlevering  vrijgesteld was . De reden zal wel geweest zijn dat hij , zoals boven al 
gezegd , voor zijn werk  nogal eens op pad moest , bv naar Tilburg , wat hij uiteraard met de fiets 
deed .                                                                                                                                     

 

inlevering rijwielen                                                          
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In 1941 of ’42 moet er ook een oproep geweest 
zijn om Rotterdamse kinderen , die bij het Duitse 
bombardement betrokken waren geweest ,  te 

helpen om van hun trauma af te komen . Ook 
onze ouders hebben blijkbaar aan dit verzoek gehoor gegeven daar wij in 1942 enkele maanden 
een Rotterdamse jongen in huis kregen. Hij heette Chris  Sluijter en woonde  in de Burgemeester 



Meineszlaan in 
Rotterdam . Hij was 
zo’n beetje van onze 
leeftijd en had het bij 
ons echt naar zijn  zin. 
Samen met onze neef  
Piet de Bont hebben 
we een gezellige tijd 
gehad. 

 

 

 

 

 

van links naar rechts:                  

Piet de Bont ; 

mijn moeder ; 

Ik zelf ; 

Chris Sluijter ; 

Ad 
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Van links naar rechts :                                                                                             

ik zelf ; 

mijn moeder ; 

Ad ; 

Chris Sluijter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals eerder gezegd : 
geleidelijk aan kwam 



er schaarste aan van alles en nog wat .  Steeds meer zaken ( vooral levensmiddelen) gingen op de 
bon . Iedereen kreeg  een zgn. “stamkaart”  waarop aangetekend werd welke bonnen je gekregen 
had..  
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In de kranten werd elke keer bekend gemaakt welke bonnetjes weer ingeleverd konden worden 
voor de desbetreffende levensmiddelen of goederen. Ik zie mijn vader nog regelmatig met al de 
bonkaarten voor z’n neus aan de tafel zitten om uit te zoeken welke bonnetjes  weer afgeknipt 
moesten worden.  

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

En daar veel levensmiddelen maar  mondjesmaat te koop waren moest je , zoals eerder vermeld , 
met alle risico’s van dien (zie boven), wat extra aanvulling op je rantsoen proberen te krijgen door 
bij boeren in  de omgeving te ruilen .  Minder integere figuren verkochten ook levensmiddelen of 
goederen tegen 
woekerprijzen ( de zgn. 
“zwarte markt”) . Dit 
echter niet zonder 
risiko : 
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Grondstoffen  die uit zuidelijke 
gebieden kwamen , zoals bv. 
koffie , cacao en tabak  , waren 
natuurlijk in de oorlog hier al 
helemaal niet te krijgen. Maar 
vindingrijk als de mens  , 
vooral in nood , kan zijn  

ontwikkelde men allerhande vervangende producten 
(surrogaat) .Aanvankelijk waren die producten nog niet op de bon , maar dat veranderde in 1943, 
toen die zelfs op rantsoen kwamen . 

 

Wat tabak betreft : er werden bepaalde planten gekweekt ( welke weet ik niet ) waarvan de 
bladeren veel op tabaksbladeren leken . Er werd een primitief fermenteringsproces ontwikkeld (een 
broeiproces) waarna de bladeren versneden werden en zie: men had zowaar iets wat op tabak leek!  

 

Zoals bij bovenstaande bonnen te zien is , waren ook brandstoffen gerantsoeneerd. In die tijd 
gebruikte men alleen nog maar steenkool . Maar naar gelang de oorlog vorderde werden de kolen 
zó schaars dat we zelfs af en toe niet naar school konden omdat de kolen bijna op waren . In een 
oude agenda van de lagere school vond ik nog aantekeningen hiervan (we moesten toen ook op 
zaterdag nog naar school !) : 
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Maar net zo goed als steenkool was natuurlijk benzine ook bijna niet meer te krijgen . Er moest 
zoveel mogelijk ter beschikking blijven  voor de Duitse Weermacht . Nu hadden in die tijd nog niet 
zoveel particulieren  een auto maar ziekenwagens , brandweerwagens etc. waren er natuurlijk wel 
en die kwamen uiteraard als eersten in aanmerking voor het beetje benzine dat er nog was. 
Sommige autobezitters hadden een grote tank op hun auto gemonteerd waar ze een bepaald soort 
gas (houtgas) in stookten waar de auto ook op kon rijden.  

                                                                                                                      

                                                                                                                         Maar er werden ook andere “uitvindingen” gedaan : 

                                         

 

Het waren tijden van noodgedwongen zuinig zijn en van alles organiseren om maar voldoende te 
eten en te drinken te hebben en een beetje te kunnen leven . Deze moeilijke en spannende tijd 
bracht wel een enorme saamhorigheid teweeg . Men hielp elkaar en deed van alles samen. Bij ons 
in de buurt bv. hadden 4 gezinnen , waaronder ons gezin , besloten gezamenlijk een stuk 
braakliggende grond in onze straat te kopen , dit te verdelen en daar bv. groenten en aardappelen 
op te gaan verbouwen om onze rantsoenen wat aan te vullen .   En daar er in de oorlog weinig 
vertier was en weinig te beleven viel , leidde dat er ook  toe dat men iedere week één avond bij 
elkaar kwam om samen te kaarten . . . . . tot dat de avondklok ingevoerd werd . . . (zie verder). 

 

Ook werden velen een beetje veeboer : om wat meer eieren te hebben 
hielden veel mensen  kippen (wat niet mocht) en sommigen , zoals ook onze 
ouders , kochten zelfs een varken , wat eveneens verboden was . Mijn vader 
had een hok gebouwd. Toen het beest vetgemest was werd het  in onze tuin 
geslacht.    Sensatie !   Maar we hadden wel weer extra vlees ! 

Soms werd er gewaarschuwd dat er controle kwam . Dan kreeg ieder een paar 
kippen onder de armen en werden ze gauw  naar de slaapkamer gebracht ! 
Met een varken ging dat natuurlijk moeilijker ! 

Gelukkig hebben ze ons nooit betrapt. 

 

 

Ook batterijen voor zaklantaarns werden  steeds schaarser . Maar 
ook daar werd weer wat op gevonden : de zgn. “knijpkat” die als een 
generatortje werkte: 

                                                                                                          

 

Als we dat alles vergelijken met de tijd van nu dan mogen  de generaties die na de oorlog geboren 
zijn wel donders goed  beseffen in wat voor welvaart ze opgegroeid zijn : vergelijk het 
bovenstaande maar eens met de overvolle winkels en supermarkten die wij nu al jaren als heel 
gewoon ervaren .  
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Maar gelukkig was er in de oorlogstijd ook plaats voor humor . Die was vaak nodig om de moed er 
in te houden . Onderstaand soort spotprenten werden stiekem verspreid . Het was natuurlijk 
oppassen dat men er niet mee gesnapt werd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    19 



Een maatregel die in 1943 onze vrijheid nog meer beperkte was de zgn. avondklok ;  van ’s-avonds 
acht uur tot  ’s-morgens zes uur mocht men niet meer de straat op . Ook samenscholingen werden 
verboden. Bijzonder bedreigend was een verordening dat,  als men zich verzette tegen de openbare 
macht , men de doodstraf kon krijgen ! ! (zie hieronder bij punt 5) .  

 

Een andere rigoureuze maatregel was op een gegeven moment de verplichting van iedereen om 
zijn of haar radiotoestel in te leveren. De bezetter wilde nl. beslist niet dat men naar Radio Oranje 
luisterde die vanuit 
Engeland uitzond . Die 
berichtte in de tweede  

helft van de oorlog  nl. 
teveel over de Duitse 
verliezen terwijl men ook 
codes doorgaf ten behoeve 
van het verzet. 
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Maar 
Nederlanders 
zijn inventief 
en vaak niet 
bang voor de 
mogelijke 
gevolgen : 
men 
knutselde 
zelf radio’s in 
elkaar , of , 
zoals bij ons 
thuis : mijn 
vader leverde 
een héél 
oude radio in 

en hield de nieuwere die we altijd gebruikten. Men kon die echter natuurlijk niet open en bloot in 
huis zetten . Iedereen verzon wel een plekje : op zolder tussen een hoop rommel  ; in de 
kruipruimte onder het huis ; in een schuurtje in de tuin en noem maar op . En als Radio Oranje dan 
uitzond  kroop iedereen bij elkaar om de berichten zo goed mogelijk op te vangen (de ontvangst 
was  vaak minimaal met soms veel Duitse stoorzenders).  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Eigen gemaakte radio             Stiekem luisteren en na het nieuws de radio  

                                                                                                weer gauw verstoppen. 

                                                                                                                                                          Ingeleverde radio’s worden in 

                                                                                                                                                          gemeentehuizen opgeslagen 

 

Wat betreft de oude radio die mijn vader ingeleverd had ; die was zó oud dat de Duitsers hem op 
het Gemeentehuis hebben laten staan en hij hem na de oorlog weer terug kreeg ! 

Over clandestiene radio’s gesproken : gedurende een bepaalde tijd konden wij naar het nieuws van 
Radio Oranje luisteren op een wel zeer speciale manier . Wij hadden toen nl. een Duitse militair 
ingekwartierd. Hij zat op een  kantoor dat ze gevestigd hadden in het klooster van de Fraters bij ons 
in de straat . Alle huizen in de buurt waren bekeken en wanneer men vond dat er ergens wel een 
inwoner bij kon ,  werd men verplicht een militair in huis te nemen. Wij waren dus ook de klos. De 
gast die wij toegewezen kregen heette Karl-Heinz Ehlert en kwam uit Rostock . 
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Het was gelukkig een goede Duitser die gewoon 
voor de dienstplicht opgeroepen was en absoluut 
geen Nazi . Hij had een hekel aan de oorlog . Van 
mijn ouders had hij vernomen dat bij mijn oom en 
tante de Bont , die op de Tilburgseweg woonden , 
ook een militair , een officier , ingekwartierd was die 
hij  kende. Deze officier was kennelijk wél heel 
fanatiek en daarom gaf hij mijn ouders de tip tegen 
mijn oom en tante te zeggen dat ze erg voorzichtig 
moesten zijn met wat zij allemaal tegen hem zeiden.  

Vaak , als hij naar zijn werk ging , zette hij de radio 
op zijn kamer op Radio Oranje met de mededeling:    
“Ich weiss von nichts”! 

 

Toen hij weer bij ons weg was heeft hij vanuit 
zijn woonplaats nog een brief gestuurd .  Hij 
vond het zo leuk bij ons dat het voor hem best 
nog een paar jaar langer had mogen duren ! 
Nou , voor ons niet dus !! 

 

 

De “Freundin “ 
waar hij over 
schrijft was 
mijn nicht  
Johanna 
Danklof , die 
hij kennelijk 
erg leuk vond. 

Hoe het verder 
met  de 
zwembroek 
afgelopen is  
weet ik niet  ! 
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Ook werden we in de loop van de oorlog  geconfronteerd met  alles wat er in de lucht gebeurde. De 
geallieerden vlogen vanuit Engeland regelmatig naar Duitsland  om daar op strategische punten  
hun bommen te laten vallen. De Duitsers probeerden het uiteraard  niet zo ver te laten komen en 
stuurden hun jachtvliegtuigen er op af (o.a.  Heinkels  en Messerschmitts ). Dit leidde vaak tot 
luchtgevechten boven ons land waarbij geallieerde jachtvliegtuigen (o.a. Spitfires en Hurricanes) 
hun bommenwerpers  trachtten te beschermen.   

Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn moeder een 
keer in onze tuin naar zo’n luchtgevecht ,  dat boven 
onze hoofden plaatsvond ,  heb staan te kijken . 
Uiteraard waren we ontzettend bang dat een vliegtuig 
zou worden neergeschoten en wie weet waar bij ons 
in de buurt terecht zou komen. Gelukkig gaven beide 
partijen het na een tijdje op en vlogen ieder zijns 
weegs. 

                                                                        

                                                                                       Luchtgevecht 

 

Met name tegen het einde van de oorlog hoorden we steeds meer avonden enorme aantallen 
bommenwerpers richting Duitsland vliegen. Steeds weer dat doordringende gezoem dat soms wel 
een uur duurde. En dan na een uurtje of zo weer hetzelfde , maar dan in omgekeerde richting . Op 
het vliegveld van Gilze-Rijen stond Duits afweergeschut dat probeerde geallieerde toestellen neer  
te schieten . Om de toestellen beter te lokaliseren gebruikten ze zoeklichten. Iedere avond dat er 
vliegtuigen overkwamen was de lucht vol met lichtbundels :  
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Om  de Duitsers te misleiden werden  ook  

regelmatig grote hoeveelheden stroken  van een                       

soort zilverpapier uit de vliegtuigen  naar beneden 
gegooid .  

Die vonden wij dan later op straat en in de tuin terug.  

Het exemplaar van de foto hiernaast bevindt zich nog   
in mijn verzameling. 

 

 

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat er ook in Goirle en omgeving geallieerde vliegtuigen 
neerstortten die geraakt waren door het Duitse afweergeschut . Bv.op 23 april 1944 zondagnacht  
om ca. 2 uur  stortte een Halifax- bommenwerper niet heel ver van ons neer  op een boerderij ,  
“Het Loo” genaamd , vlak naast de Abcovenseweg aan het begin van het weggetje naar de               
“7 Vennen”.  Ik herinner  me nog dat we , toen we het ’s-morgens hoorden , zijn gaan kijken  maar 
de omgeving  was al afgezet ; we konden  er niet meer  bijkomen. 

 

 

 

        

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Een “Halifax”- bommenwerper                                                          brand blussen na de crash 
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Hoewel de Duitsers zo snel mogelijk de omgekomen bemanningsleden ( één had het overleefd)  
weghaalden  en de ravage meteen lieten opruimen , waren er toch lieden geweest die kans hadden 
gezien wat brokstukken  te bemachtigen . Een item wat toen zeer geliefd was , waren stukjes  
plastic uit  het vliegtuig . Het was onze eerste kennismaking met kunststof. Men kon er van alles uit 
maken . Ik weet nog dat ik ook een stukje van iemand had kunnen krijgen waar ik toen een ring van 
gemaakt heb. Ook stukjes nylon zagen we toen voor het eerst . Hier waren de parachutes van 
vervaardigd. We vonden dat  heel aparte nieuwigheden , die we in Nederland nog niet kenden. 

 

 

 

Omdat Duitsland natuurlijk heel veel soldaten nodig 
had om op alle fronten te vechten bleven er maar 
weinig mannen over voor de industrie die natuurlijk 
ook van levensbelang was . Men probeerde daarom 
uit de bezette landen mannen te charteren om o.a. 
voor de oorlogsindustrie te gaan werken. 

 

Toen er zich niet genoeg kandidaten  aanmeldden , 
ging men jonge mannen verplichten in Duitsland te 
gaan werken. Dat leverde in veel gezinnen een 
enorme stress op. Iedereen die misschien  opgepakt 
zou kunnen worden zorgde ervoor dat hij , óf een 
goede reden had waarom hij niet gemist kon 
worden ,  óf hij dook tijdelijk onder als men via via 
doorkreeg dat de Duitsers weer op pad gingen om 
mannen te zoeken die dan verplicht werden naar 
Duitsland te gaan. 
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Ook bij ons in huis hadden we af en toe van die tijdelijke onderduikers. Bij de werkgever van  mijn 
vader , was Jan Mes sr. directeur .  Vier zonen van hem kwamen successievelijk (zoals dat vroeger 
ging) ook in het bedrijf als adjunct-directeur. Deze zonen  waren in de oorlogsjaren  in de 
gevaarlijke leeftijd : zij liepen ook kans plotseling verplicht te worden naar Duitsland te gaan. Hoe 
het precies werkte weet ik niet ,  maar kennelijk was er een goede “tamtam” zodat iedereen er 
tijdig op attent gemaakt werd dat er weer een zgn. “razzia” aankwam. De Duitsers  kwamen 
meestal ’s-avonds of ’s-nachts de huizen  langs waarin men “kandidaten” wist ; men had dan 
uiteraard de meeste kans dat de betrokken personen thuis waren.  Tijdens deze risicovolle dagen  
verstopten de twee oudste zonen Mes zich dan op een moeilijk vindbaar zoldertje ergens in de 
fabriek. De twee jongsten sliepen dan bij ons thuis . Ik herinner me dat mijn vader dan ’s-avonds 
steeds de straat op ging om te kijken of de kust veilig was. Hoe hij dan de twee zonen een seintje 
gaf dat ze konden komen weet ik niet (telefoon hadden we nog niet) maar telkens slaagden ze er 
toch in om ongezien  bij ons binnen te komen .  Achteraf heb ik me goed gerealiseerd hoeveel 
risico’s  onze ouders daarmee eigenlijk liepen   Op dit soort hulp stonden zéér zware straffen. 

De “limit” was een paar keer dat , terwijl de twee zonen  bij ons boven sliepen,  beneden de Duitse 
militair sliep die bij ons ingekwartierd was. Waarschijnlijk hebben mijn ouders de afweging gemaakt 
dat het hier een “goede Duitser” betrof (zie boven). Uiteraard werd er wel zorgvuldig voor gewaakt 
dat de zonen zich beslist niet lieten horen en dat ze ’s-morgens achterom  weggingen vòòr Ehlert  
opstond. 

 

Na de oorlog kregen we nog legio verhalen te horen  over  risico’s die de mensen liepen om 
anderen te helpen . Achteraf realiseerden wij ons dat er toen een enorme saamhorigheid leefde . 
Maar ook veel achterdocht . . .  

Wat me nl. ook altijd bijgebleven is , is dat er Nederlandse mannen waren die zich door de Duitse 
bezetter lieten overhalen om ofwel  lid te worden  

van de Duitsgezinde “Nationaal Socialistische Beweging” ,  

kortweg NSB genaamd , ofwel in dienst te treden bij de Waffen-SS , 

 de meest gewelddadige tak van het Duitse leger. 

 Zij werden vaak onze “landverraders” die niet  schroomden  

 om  eigen landgenoten  te verraden .   

 

Om terug te komen op de achterdocht die men  gedurende de                                                            

oorlog  moest hebben :    als je lang  in een straat woont ,   zoals  mijn        
ouders in de Kloosterstraat , dan zou    
je  denken dat  je  je buren ,  waar we 
altijd goede contacten mee hadden ,  
zou kunnen vertrouwen.                       

Maar plotseling bleek dat onze buurman , Ben Bredo , lid    

geworden was van de N.S.B. en erger nog :  hij meldde zich                                                                                           

daarna vrijwillig om voor de Duitsers tegen Rusland te gaan 

vechten. Ik weet niet of dat bij de Waffen-SS was. Of hij daar 

gesneuveld is , weet ik niet , maar ik kan me  in ieder geval  

niet herinneren dat ik hem later nog ooit gezien heb. 
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Ik herinner me ook dat er in Goirle nog een andere N.S.B.-er               
woonde : veldwachter  Jansen. Hij had zijn huis in de 

 Van Hessel-Kasselstraat (vooraan ergens rechts , vlak bij  

de Dorpsstraat).  Hij zat eens  bij een hypnotiseur  

in de zaal die hem onder hypnose bracht en hem  op  

zijn knieën een schoteltje melk  liet leeglikken . Dat was  

natuurlijk een ontzettende vernedering voor zo’n  

“belangrijke” man. Vooral daar hij sindsdien in Goirle de 

 bijnaam kreeg van “Poetje” Jansen ( = “Poesje Jansen”). 

 

 

 

Maar geleidelijk aan kwam er toch een beetje zicht op dat de oorlog langzamerhand ten einde liep. 
De Duitsers begonnen op verschillende fronten terrein te verliezen . Helemaal enthousiast was 
iedereen toen op 6 juni 1944 bekend werd dat de geallieerden in Normandië geland waren. Van 
daar uit moest men Europa van het juk van de Duitse bezetter bevrijden. 

Gedurende de maanden die volgden werd er nog meer dan anders in het geniep naar Radio Oranje 
geluisterd. We hoorden over zware gevechten in Frankrijk maar geleidelijk aan ook over 
overwinningen die de geallieerden maakten op de Duitsers die zich steeds verder  moesten 
terugtrekken. Het front kwam steeds dichter bij . Ik herinner me nog dat er op een gegeven 
moment bij ons 3 Duitse soldaten in de keuken op de vloer  zaten die door mijn moeder , uit 
medelijden ,  naar binnen gehaald waren.  Ze konden maar amper meer op hun benen staan en 
zagen er niet uit ; ze beweerden dat ze op de vlucht waren en te voet uit Frankrijk kwamen. De 
Duitsers  hadden zo weinig materieel meer over dat velen gedoemd waren om te voet te proberen 
Duitsland te bereiken. Ook waren er  die alles in beslag namen wat nog kon rijden :  van handkarren 
tot hier en daar wat   fietsen  die aan de inlevering ontkomen  waren  (die , vanwege het gebrek aan 
rubberen  banden , voorzien waren van  houten exemplaren  : de  zgn. “antiklap”-fietsen ) .                                                                                                            

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                
“antiklap”-fiets wordt gevorderd      
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De paniek bij de Duitsers kwam nog het best tot uiting toen de geallieerden begin september  
weliswaar tot in België gekomen  waren maar vanwege de stagnerende  bevoorrading  even “plaats 
rust” moesten houden. Maar volgens de geruchtenstroom waren ze de Nederlandse grens al 
gepasseerd .  Dit had tot gevolg dat veel Duitse soldaten,  maar ook veel burgers die met de 
Duitsers  gecollaboreerd  hadden ( zoals bv. N.S.B.-ers) ,  plotseling in grote paniek naar Duitsland 
probeerden te ontkomen. De dag dat dit massaal gebeurde (5 september 1944) is  bekend gebleven 
als “Dolle Dinsdag”. 

 

 

In de loop van september kwam de oorlogsmachine van de geallieerden 
weer in beweging en werd half september voet gezet op Nederlandse 
bodem (Maastricht) .   Wij zagen op een dag  ook veel vliegtuigen met 
zweefvliegtuigen er achter aan overkomen . Later bleek dat die onderweg 
waren naar Arnhem .  Deze aanval bleek later een groot fiasco te zijn 
geworden. Ze werd  bekend als “de slag om Arnhem”. 

 

 

Wij hoopten toen natuurlijk ook vlug bevrijd te zijn ; de geallieerden al zó dicht bij , dat kon nooit 
lang meer duren . Maar niets was minder waar . Weliswaar werden zowel  Hilvarenbeek (vanuit 
Eindhoven) als  Poppel  op 4 oktober 1944 bevrijd , bij de grens met Goirle stokte plotseling de boel. 

Later bleek dat de oorzaak lag in de vertraging van aanvoer van voorraden en materieel omdat de 
haven van Antwerpen nog niet veroverd was (zie hierover verder) . Bovendien stuitte men in de 
bossen van Poppel , Aerle en Nieuwkerk  op verbeten Duitse  weerstand. Het gevolg was dat we 
nog 3 weken moesten wachten voor dat op 27 oktober Goirle en Tilburg eindelijk bevrijd werden.  
En wát voor weken !  

Weliswaar had op 5 oktober  een Engels bataljon gesteund door Canadese tanks  vanuit Poppel 
geprobeerd door te stoten naar Goirle maar ze werden op  de Poppelseweg ter hoogte van de Hoge  
Vonderse Brug over de Ley door de Duitsers buiten gevecht gesteld.  

 

 

Hoge Vonderse                

           Brug  Goirle 

 

 

 

 

 

Kapotgeschoten Canadese Stuart- tank                             
in het buitengebied van Goirle  

(op de tank links mijn neef Piet de Bont  en naast 
hem  Ben Spengberg, een van zijn vrienden)                                                                                                  
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Op diezelfde 5e oktober begonnen de Engelsen 
vanuit Poppel , of daar ergens in de buurt ,  Goirle 
te beschieten . Ze wisten kennelijk dat er Duitse 
uitkijk- en verkenningsposten in Goirle zaten. Ook 
de Duitsers lieten zich niet onbetuigd : met 
artillerie , die  opgesteld stond op de Nieuwkerkse 
Dijk ,  werd er duchtig teruggevuurd , kortom het 
werd nu ook voor ons echt oorlog ! 

Daar er een uitkijkpost in de toren van de 
St.Janskerk zat was dat al meteen een doelwit . 

 

 

 

 

                  Kapotgeschoten toren van de St.Janskerk  ; 

                  ook het middenschip werd flink beschadigd                     

 

 

                                            

 

 Ik herinner me nog dat  we op 5 oktober  ’s-middags op straat stonden te 
kijken hoe er telkens weer granaten in de spits van de kerk sloegen . 
Uitermate dom natuurlijk , maar we beseften toen het gevaar nog niet. En 
meerdere mensen met ons niet , want naderhand bleek dat er ook veel  
buiten stonden te kijken in straten , die precies in de vuurlinie van de 
Engelse artillerie lagen , o.a. in de Bergstraat en Besterdstraat en 
omgeving. Het gevolg : in één namiddag 11 doden door granaten die te 
vroeg neerkwamen.  

 

De spits van de  toren van de kerk was zó  beschadigd dat hij 3 dagen na 
onze bevrijding plotseling afbrak en op het  dak  van de kerk terecht kwam. 
Gelukkig waren er geen  mensen in de kerk. Het heeft nog enkele jaren 
geduurd voor de spits weer opgebouwd kon worden. 
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De onheilstijding van de 11 gevallen dorpsgenoten  werd uiteraard al gauw bekend in het dorp en 
vanaf dat moment zocht iedereen zijn toevlucht in kelders of in de zelf gebouwde schuilkelders. Wij 
ook dus.  We waren maar wát blij dat mijn vader onze redelijk grote kelder in het begin van de 
oorlog flink had laten stutten. 

Er werd beddengoed naar beneden gebracht waar we in de nacht van 5 op 6 oktober al meteen 
gebruik van maakten. En dat was maar goed ook want ’s-nachts begonnen de granaten alweer over 
ons heen te fluiten. 

En wat we toen nog niet wisten was , dat bij een boer  (ik geloof dat het boer Moonen was )in de 
huidige Van Haestrechtstraat , die toen nog Molenweg heette ,  een Duitse radiopost zat , hetgeen 
kennelijk ook bij de Engelsen bekend was. Logisch dus dat die ook vanuit  Poppel of ergens daar in 
de buurt , onder vuur werd genomen. Het beroerde was  echter dat toen o.a. ons huis 
(Kloosterstraat nr. 53) , in de vuurlinie kwam te liggen ! We kwamen er toen achter dat , als je de 
granaten hoorde fluiten , je niet bang hoefde te zijn ; die gingen over je hoofd heen. Maar  een 
granaat , die ergens om je heen terecht kwam ,  hoorde je van te voren niet.   Ik zal nooit vergeten 
dat we ’s-nachts plotseling een doffe dreun of klap hoorden , onmiddellijk gevolgd door gerinkel 
van glas dat  door merg en been ging . En of het nog niet erg genoeg was  vulde de hele kelder  zich 
meteen met kruiddampen ; je kon elkaar niet meer zien zitten van de rook. En stínken ! ! We zaten 
als bange vogeltjes bij elkaar en ons hart klopte in de keel . Maar ondanks dat probeerde mijn 
moeder ons toch gerust te stellen , terwijl ze zelf ook doodsbang moet zijn geweest !  Ik heb me dat 
later pas  gerealiseerd en heb  daar nog een enorme  bewondering  voor. 

Toen alles weer een beetje rustig leek en de kruiddampen waren opgetrokken ging mijn vader toch 
even de kelder uit om te kijken hoe het huis er uitzag. Toen hij terugkwam vertelde hij dat er een 
granaat achter het huis , in de volière , ingeslagen was en dat aan de achterkant (waar ook het 
kelderraam zat  waardoor de kruiddampen naar binnen waren gekomen ) alle ruiten kapot waren.  
Het idee dat  wij maar amper 5 meter van de inslag bij elkaar zaten ! Gelukkig in de versterkte 
kelder !   

Maar daar bleef het niet bij : naderhand  bleek dat er in die zelfde nacht in de berging in de tuin nog 
een tweede granaat  ingeslagen was .  Later in die nacht ging bij ons de bel. Mijn vader ging met de 
moed der wanhoop naar de voordeur terwijl het fluiten van de granaten gewoon doorging. Onze 
buurman Adriaansen kwam even later met zijn vrouw de kelder in met haar arm helemaal onder 
het bloed.  Hij  vertelde dat zij ook in de kelder zaten  maar dat zijn vrouw daar even uit was gegaan 
omdat ze nog even iets voor de kinderen moest gaan pakken . Juist op dat moment sloeg de 
granaat in onze berging in en kreeg zij een scherf in haar arm  . Gelukkig was onze buurman een 
E.H.B.O.-er zodat hij  bij ons provisorisch  met wat  handdoeken haar arm  kon verbinden.  Naar de 
dokter gaan was natuurlijk onder al dat granaatvuur niet mogelijk ; dat kon  pas ’s-morgens toen 
het inmiddels weer wat rustiger geworden was .  

 

In de 3 weken die volgden was het afwisselend  rustig en dan begon het gefluit plotseling weer.  
Voor alle zekerheid bleef iedereen dus maar in de kelder of schuilkelder . En wie er geen had zocht 
heil bij anderen . Ook de grote kelders van de beide pastorieën en van de Fraters werden 
opengesteld voor mensen die nergens heen konden . We hoorden  dat in de kelder van  de Fraters 
ook een provisorisch noodhospitaaltje  ingericht was.    
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E.H.B.O.-ers gingen, als er weer ergens 
gewonden of doden gevallen waren , met gevaar 
voor eigen leven met gammele brancards op 
fietswielen de straat op om ze naar de dokter of 
naar het hospitaaltje bij de Fraters te brengen. In 
de ergste gevallen zelfs naar het Ziekenhuis  in 
Tilburg. 

Ik meen dat er in die weken ook een van deze 
E.H.B.O.-ers  gedood is door een  

granaat .   

 

 

 

 

Nooit hebben we geweten dat  je wereld zò klein kon worden : door steeds maar weer die dreiging 
van onverwachte granaatinslagen  kwam  je nauwelijks  verder dan waar je woonde . Wij hadden 
het  geluk dat  er bij ons een bakker en een kruidenier  in de straat zaten , waar je eens wat 
etenswaar kon gaan halen ; als er tenminste nog iets te koop was want er werd links en rechts ook 
gehamsterd.  Ik weet dat onze ouders al eerder  wat meel ingeslagen hadden waarvan mijn vader in 
een los bakoventje (ik zie het nog voor me) , als het eens een  dag wat rustig was , een brood ging 
bakken. Maar het is me ook bijgebleven dat hij  het brood er wel eens te vroeg uithaalde omdat hij : 
òf net zo’n keukenprins was als ik nu , òf dat het oventje niet geschikt was , òf dat hij , doordat hij 
bang was  dat de beschietingen weer zouden beginnen ,  weer zo gauw mogelijk de kelder in wilde. 
Feit was in ieder geval dat het brood dikwijls behoorlijk klef was . Maar als je niets anders hebt en 
toch honger , dan eet je het wel !  

 

Dat de wereld zo klein geworden was ontdekte mijn vader ook  toen hij vond dat hij toch eens naar 
Van Besouw moest gaan om te kijken hoe alles er daar bij stond. Hij deed dat op een dag die rustig 
begon en er niet geschoten werd.  Maar plotseling kwam hij lijkbleek terug . Hij vertelde dat hij in   
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Kalverstraat was toen plotseling het schieten weer begon. Hij ging meteen languit op de grond 
liggen tegen de huizen aan . Achter een van die zelfde huizen sloeg toen een granaat in en later 
bleek dat daar ook iemand geraakt en gestorven was. Vanaf dat moment heeft hij zich in onze 
kleine wereld teruggetrokken en is in die volgende weken niet meer naar zijn kantoor gegaan. 

 

Je was eigenlijk gewoon geïsoleerd van de buitenwereld : daar er nog geen telefoon was  wist je  
niet hoe bv. je familie en kennissen , die niet direct in de buurt woonden,  het maakten en of ze 
überhaupt nog leefden !    Onze  wereld was 3 weken lang  de kelder.    

 

Gelukkig viel er af en toe ook  wel wat te lachen . Een anekdote :  mijn vader was een echte 
sigarenroker ; geen kettingroker maar een “genieter” . Als hij op zijn gemak bv. de krant zat te lezen 
kon hij heel pontificaal van een grote sigaar zeer zorgvuldig het puntje afknippen , hem  vakkundig  
opsteken en er dan eens lekker aan ruiken. Je kon hem op zijn verjaardag niet blijer maken dan met 
zo’n ouderwetse assortimentsdoos met de beste sigaren. Toen er  in het begin van de oorlog aan 
van alles een tekort dreigde te komen , nam hij het zekere voor het onzekere en kocht een klein 
voorraadje van de beste sigaren . Die werden zorgvuldig bewaard voor feestdagen én voor als we 
bevrijd waren !  Maar toen begin september 1944  veel Duitsers in paniek terug naar Duitsland 
vluchtten , pikten ze in hun vlucht van alles mee wat ze konden gebruiken. “Maar van mijn sigaren 
zullen ze afblijven ! “ moet mijn vader gedacht hebben . Hij ging ze eens goed verstoppen en waar 
kon hij dat beter doen dan in de berging in de tuin ; daar gingen ze zeker niet zoeken !  

Het verdere verhaal moge  duidelijk zijn : toen onze buurman Adriaansen enkele dagen na de 2 
granaatinslagen in de nacht van 5 op 6 oktober , waarbij er , zoals gezegd  ook 1 granaat op onze 
berging (!)  terecht was gekomen , de rommel eens op ging ruimen vond hij in zijn tuin allerhande 
schamele resten van mijn vaders  rookwaar. Hij kwam er mee naar ons en liet  ze aan mijn vader 
zien : “ nou , jij had een stel goeie sigaren bewaard ! “  Mijn vader had uiteraard ook wel begrepen 
dat er van zijn voorraadje weinig over zou zijn , en kon er dan ook wel , zij het schaapachtig , om  
lachen . . .  

Ik herinner me verder dat er ook een keer overdag , toen er weer granaten over Goirle floten , 
indringend op de bel gedrukt werd . Mijn vader de kelder uit en naar de voordeur. Er stonden 3 
mannen voor de deur die vertelden  te voet van Tilburg te zijn gekomen om bij Van Puijenbroek  , 
waar zij werkzaam waren , hun loon op te gaan halen. Ze wisten niet dat  Goirle oorlogsgebied was , 
totdat zij op de terugweg geconfronteerd werden met overvliegende granaten  en  doodsbenauwd 
bij ons aanbelde om te vragen of ze “ alsjeblieft ! “   mochten schuilen . Mijn vader loodste ze naar 
binnen waar ze bij ons in de kelder geleidelijk aan weer op adem kwamen. Toen het na een tijdje 
weer rustig werd zijn ze weer op pad gegaan , te voet  terug  naar Tilburg .  Ze zeiden dat ze tot de 
bevrijding beslist niet meer in Goirle zouden komen , dan maar zolang geen loon . 

 

En zo zaten we dus , soms met angst en beven  , 3 weken lang  in de kelder . We sliepen op 
matrassen  tussen de stutbalken in. En overdag zaten we maar wat te zitten , te lezen , te praten  en 
te luisteren of  we soms weer gefluit  hoorden.  Wassen gebeurde vlug in de keuken.  Als het een 
dag wat rustig was werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om  bij de bakker en de kruidenier  
zo vlug mogelijk  wat boodschappen te doen .  Ook herinner ik me dat er af en toe melk uitgedeeld 
werd  achter café “De Linde” in de Dorpsstraat . Maar dat was eigenlijk al een beetje te ver weg om 
je veilig te voelen. Maar ja , melk hadden we toch ook nodig , dus we moesten wel.   

Er kwamen wel eens  mensen uit de buurt binnen  die  vertelden  dat er al  geallieerde militairen in 
het dorp gezien waren. Maar dat bleken steeds weer òf  loze geruchten ,  òf er waren wel degelijk 
soldaten in het buitengebied gezien maar dat bleken verkenners te zijn die ook weer snel  
verdwenen. 
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En zo kwam de nacht van 26 op 27 oktober toen we midden in de nacht opnieuw opgeschrikt 
werden door een rare dreun of knal . We beseften meteen dat het nu weer goed mis  was . Nadat 
we van de schrik bekomen waren kroop  mijn vader de kelder uit  en kwam terug met het bericht 
dat er een granaat boven op ons huis was gevallen ! . Gelukkig was er geen brand maar wel een 
behoorlijke schade.  We vonden toen ook een nog warme scherf op de keldervloer op nog geen 
meter van het hoofdeinde van het matras van mijn vader ! Over een goede Engelbewaarder 
gesproken !  Toen het licht werd zagen we het gaatje in de trap boven de keldertrap waar de scherf 
doorheen gekomen was. Door dat gaatje keek je zo dwars door het huis heen naar de buitenlucht. 

Ad heeft die scherf nog jaren bewaard. 

 

En toen , op de namiddag van die 27e oktober , hoorden  we van iemand uit de buurt dat de 
Duitsers weg waren uit Goirle en dat er al Engelse soldaten gezien waren. Daar ze ons al een paar 
keer blij hadden gemaakt met een dooie mus geloofden we het in eerste instantie nog niet zo . 

Maar toen er iemand kwam vertellen dat hij zelf gezien had dat er nu  echt (!)  Engelsen op de 

Tilburgseweg waren , gingen we toch ook maar eens kijken , en jawel hoor :  

                                                          WE WAREN BEVRIJD ! ! ! 
Het gevoel dat we toen  hadden  zal ik nooit vergeten en is niet te beschrijven . Terwijl tijdens de 
bezetting de Nederlandse driekleur uitgebannen en uitdrukkelijk verboden was , hingen plotseling  
bij veel huizen de vlaggen uit en kwam iedereen vol verbazing de schuilkelders uit en keken we vol 
ontzag naar de enorme  tanks  en ander zwaar  materieel die over de Tilburgseweg ons dorp 
inrolden en door de Dorpsstraat richting Riel reden. Dat was nog eens wat anders dan de oude 
karren en gestolen 
fietsen van de 
laatste Duitsers die 
we gezien hadden. 
We zagen nu echte 
Engelse soldaten , 
waarvan we alleen 
nog maar gedroomd 
hadden. We 
noemden ze de 
“Tommies”. 

     

 

      Goirle , 27 oktober 1944     

     namiddag : de eerste 

     Engelse troepen in Goirle 

                                             

 

 

 

 

 

Engelse militairen op de Tilburgseweg  vlak 
bij de Dorpsstraat. Let op de vlaggen op                               
de achtergrond                                                                                                                                                       
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 De Engelsen die ons bevrijd hebben 
behoorden bij het “King’s Royal Rifle 
Corps” .            

De dagen en weken die volgden waren 
een groot feest . Wat ik me ook nog 
goed herinner is dat deze “Tommies” 
verrukkelijke  dingen aan ons uit-
deelden die we al 5 jaar lang niet meer 
kenden : echte chocolade , bananen , 
wit brood , Engelse jam ,  blikjes corned  
beaf en voor de ouderen echte  
sigaretten ! En dat werd allemaal 
spontaan uit hun rantsoen aan ons 

uitgedeeld .  Een feest op zich ! !                                                                     

           Tommies met een Brengun-carrier                                                                                                             

 

                                                                                                         

                               

                     “ Tommies” in Goirle 

 

 

 

 

    Kauwgom kenden we ook nog niet 

 

                                                        
échte sigaretten ! ! ! 
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We maakten toen ook voor het eerst  van ons leven kennis met de 
“Jeep” ; een voor ons  een heel vreemd voertuig dat veel 
belangstelling trok.  Ook  een klein type tank , de “Brengun-
Carrier” (zie  foto boven ) zagen we toen voor het eerst. 

 

 

 

Maar ondanks alles waren er ook andere emoties :  in de eerste plaats vroegen mijn ouders zich af 
hoe het met onze familie in Tilburg zou zijn. We hadden  al die weken niets van hen gehoord ; we 
wisten niet of zij ook beschietingen 
meegemaakt hadden en of ze niet 
gewond waren geraakt of erger.   

Ook was de verbinding met Tilburg 
nog moeilijk : de Duitsers hadden 
midden op de Tilburgseweg een grote 
zgn. “tankval” gemaakt die eerst 
gedicht moest worden . 

 

Ik weet niet meer precies wanneer de 
eerste ontmoeting met de familie 
plaatsvond maar wel dat het zeer 
emotioneel was. Gelukkig waren ze 
allemaal nog in goede gezondheid. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                         Tankval op de Tilburgseweg                                                                                

 

In de tweede plaats zaten we met een behoorlijk beschadigd huis en berging , en ook met vernielde 
inboedel. Zeer wrang was onder andere dat mijn ouders een zeer kostbaar servies  in de 
kruipruimte van een zijkamer hadden verstopt om het uit de handen van eventuele grijpgrage 
bezetters te houden. Jammer 
genoeg zijn de laatste nacht 
voor de bevrijding ook enkele 
scherven van de granaat  die 
op ons huis terecht kwam  , 
daar door de vloer gegaan. Het  
gevolg :bijna  het hele servies 
aan diggelen !  

De totale schade werd later 
getaxeerd op bijna 2,5 duizend 
gulden , een zeer groot bedrag 
in die tijd.  

Gelukkig woonde bij ons een 
paar huizen verder een 
timmerman , Fons van Erven , 
die al snel ons dak provisorisch waterdicht heeft gemaakt. 
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Op diezelfde namiddag van de 27e oktober werd  ook 
Tilburg bevrijd door de 15th Scottish Division , die vanaf 
richting Hilvarenbeek kwam .  Ook daar stak uiteraard 
een golf van euforie op : tienduizenden mensen  kwamen 
de straat op en dansten , zongen , zwaaiden met 
Nederlandse vlaggen , kropen op tanks en op ieder 
geallieerd  voertuig dat zich maar door de stad bewoog.  

 

 

Maar die ontlading bleek soms ook  door te draaien : een 
diepgewortelde haat tegen landgenoten die met de 
Duitsers hadden geheuld of bij de N.S.B. gegaan waren en 
dikwijls eigen landgenoten hadden verraden , kwam naar 
boven en manifesteerde zich door velen die zich hieraan 
schuldig had gemaakt , thuis op te halen en ten 
aanschouwen van iedereen door de straten mee te 
voeren waarbij ze door iedereen werden uitgejouwd en 
beschimpt .  

 

     Ik heb het zelf niet gezien                                                                                                                         

     maar naar wij hoorden 

     werden er ook meisjes uit 

     huis gehaald die met 

     Duitsers relaties aan   

     waren gegaan . Zij werden 

     in het openbaar kaal 

     geschoren. Het was 

     gewoon een volksgericht.                                                                                                                         

 Alle N.S.B.-ers werden uiteindelijk door de ingestelde  

“Binnenlandse Strijdkrachten”  opgepakt en gevangen gezet.  

Ik weet nog dat ik  eigenlijk vanaf september 1944 op het  Odulphus-lyceum had moeten  beginnen. 
Door de oorlogshandelingen  was dat natuurlijk niet   doorgegaan . Maar ook na 27  oktober ging 
dat ook nog niet zo eenvoudig   daar het gebouw  tijdelijk dienst deed  als  een soort  gevangenis 
voor opgepakte N.S.B.-ers. We moesten  toen naar school in de Textielfabriek Triborgh in de  
Bisschop Zwijssenstraat.  Daar we nog  geen fietsen hadden gingen 2 Goirlese medescholieren en ik 
daar  iedere dag te voet  door weer en wind  naar toe .                
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In het kader van allerhande  
bevrijdingsfeesten die er ook in 
Goirle  waren , was er een keer  
een  optocht waarin aandacht 
werd besteed  aan van alles wat 
met  oorlog   en bevrijding te 
maken had . Een item was ook 
het door de straten voeren van  
een imitatie van de eerder 
genoemde N.S.B.-er 
veldwachter Jansen (“Poetje 
Jansen”) uit de Van Hessen 
Kasselstraat . 

 

 

 

 

 

De tijd vlak na de bevrijding was overigens een tijd om nooit te vergeten .  Naast de autochtone 
bevolking werd iedere stad en dorp ook bevolkt door soldaten van allerhande nationaliteiten ; wat 
Goirle betreft  Engelsen . Typisch was dat eigenlijk niemand de Engelse taal machtig was , maar dat 
iedereen er toch op een of andere manier in slaagde met onze bevrijders te converseren. Het was 

een zeer leuke tijd . De 
soldaten voorzagen ons , 
zoals eerder gezegd , van 
allerhande lekkere dingen 
die we al vijf jaar niet 
meer gegeten hadden, 
maar gingen ook zeer 
sociaal en 
vriendschappelijk met ons 
om . Ze vierden feest met 
ons , organiseerden 
gezellige middagen met 
de kinderen  en   
sommigen papten ook aan 
met ons vrouwelijk 
schoon . . . soms met alle 
gevolgen van dien . . .   
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In deze periode probeerden we als jeugd elkaar steeds af  te  troeven                            

met het bezit van allerhande militaire attributen . Zeer geliefde                                                                                         

verzamelobjecten waren bv. mouwemblemen van onze bevrijders die je op je jasje 
aanbracht. 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

En nóg interessanter was het als men daarbij ook nog een militair jack had kunnen 
bemachtigen waar je die emblemen op kon naaien ; dan was je het helemáál  !                                                                                                                    

                                                                                                  

 

Nog geen week na onze bevrijding kwam de eerste krant al weer uit : 
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 Het nieuws was niet altijd even leuk :                                       Men hielp ons wel met onze taal-                                                                                                                                    

                                                                                                           moeilijkheden : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen vòòr de winter 1944 het hele zuiden van ons land bevrijd was , kwam het front weer stil te 
liggen . Voor het noorden van ons land duurde de bezetting nog tot mei 1945. Het werd voor de 
inwoners daar een vreselijke tijd , met name vanwege het voortdurende gebrek aan voedsel en 
brandstof. Men at zelfs tulpenbollen en zaagden bomen om van pleinen en straten om  de kachel 
nog een beetje te kunnen stoken.  Deze tijd werd bekend als de “hongerwinter”. 

 

Maar ook voor ons  kwam er toch  
weer een domper op onze 
feestvreugde ; weer opnieuw 
angst ! 

Duitsland bleek namelijk ook nog  
geheime wapens  te hebben en 
zette die in de laatste fase van de 
oorlog in. Het waren  de 
voorlopers van onze huidige 
straalvliegtuigen en kruis- en  
ruimteraketten  .  Men noemde ze 
de V-1 en de V-2  (de V’s stonden 
voor “Vergeltungswaffe”) . Het 
waren onbemande raketten met 
een bomlading die men redelijk 
gericht naar vijandelijke doelen 
op grotere afstand kon afvuren. 
Eind 1944 begon men Londen 
hiermee te bestoken. 
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En toen :  Antwerpen . Hoewel deze stad  al begin september bevrijd was , waren de havens  nog 
niet bruikbaar daar de Westerschelde nog in Duitse  handen was . En die havens waren voor de          
aanvoer van voorraden en materieel uitermate belangrijk. Tot dan toe moest namelijk het meeste 
nog via Franse havens aangevoerd worden en die lijnen waren natuurlijk wel erg lang toen het front  
steeds noordelijker kwam te liggen. Maar daarom wilden de Duitsers  natuurlijk ook koste wat kost 
de havens  van Antwerpen uit handen van de geallieerden houden.  Het heeft nog tot begin 
november geduurd voor de Westerschelde , na hevige gevechten in Zeeland ,  in handen kwam van 
de geallieerden . Na deze van mijnen gezuiverd te hebben kon men eind november van de havens  
gebruik gaan maken. 
 

Maar de Duitsers gaven dit enorme strategische doel niet zomaar prijs : nadat ze , zoals gezegd , 
hun raketten in deze periode op Londen gericht hadden , was nu Antwerpen aan de beurt ; als de 
Duitsers  Antwerpen met zijn havens niet uit handen van de geallieerden hadden kunnen houden , 
dan moesten ze maar vernield worden. 

En nu trof het ongeluk dat  lanceerinrichtingen voor V-1’s die voor Antwerpen bestemd waren ,   in 
de buurt van Deventer en Rijssen stonden.  En als je de landkaart bekijkt dan zie je dat de lijn 
Deventer/Rijssen - Antwerpen precies over Goirle en Tilburg loopt.  En aangezien deze “vliegende 
bommen” , zoals we ze noemden  , nog  wat kinderziektes hadden was het  dus niet zo vreemd dat 
er regelmatig  V-1’s hun doel niet bereikten en in onze regio terecht kwamen. Terwijl in Tilburg 
nogal wat doden zijn gevallen vanwege deze V-1’s kwam Goirle er beter van af. Er vielen weliswaar 
6 of 7 vliegende bommen in en om Goirle maar doordat ze niet direkt op huizen of in straten 
terecht kwamen , bleef de schade hier beperkt tot wat lichtgewonden. Maar we werden er wel tot 
februari / maart 1945 mee geconfronteerd !  En het bezorgde iedereen toch wel weer veel angst. 
Iedere keer als er weer zo’n vliegende bom overkwam , hoorde men een zeer akelig gebrom . 
Zolang je dat geluid maar hoorde was er niets aan de hand. Maar soms stopte het geluid plotseling . 
Dan kromp iedereen in elkaar van schrik want men wist dat hij dan naar beneden kwam. In Tilburg 
werd steeds als men een V-1 aan hoorde komen  Peerke Donders  of  “ons Lieve Vrouwke” er bij 
gehaald : 
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Maar dat was nog niet alles  :  terwijl  wij ontzettend blij 
waren bevrijd te zijn , leek deze droom in december 1944 
toch plotseling weer zeer twijfelachtig te worden. Tot 
verbijstering van iedereen kregen we op het nieuws te 
horen dat op 16 december  de Duitsers een 
tegenoffensief begonnen waren in de Ardennen met de 
bedoeling om door te stoten naar Antwerpen. Daarmee 
zouden alle bevrijde gebieden  van Noord-België en Zuid-
Nederland , dus ook wij , ingesloten worden. De 
Amerikanen die daar zaten bleken volkomen 
overrompeld te zijn zodat de Duitsers kans zagen tot aan 
Bastogne door te dringen. De Amerikaanse troepen  
werden daar toen ook  omsingeld .                                                         Duitse soldaten in opmars                                                                                                                                    

Uiteindelijk is het na  een hevige strijd toch gelukt ze daar                                                    

te ontzetten .  Het heeft echter nog tot 25 januari 1945  geduurd voordat de Duitse opmars tot 
staan was gebracht.  Ook dit was een zeer angstige tijd. We waren echt bang dat de Duitsers weer 
terug  zouden komen.  

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                    
Amerikaanse soldaten in 

de winterse Ardennen .  

                                                                                                                                                                    

 

Hoe het kwam weet ik niet , maar , ofschoon  de Schotten Tilburg bevrijd hadden  , kregen wij toch 
in het begin van 1945 inkwartiering van 3 
Schotse militairen . Waar ze allemaal sliepen 
weet ik niet meer maar het werd  wel een 
gezellige boel in huis. Mijn ouders vonden 
namelijk dat ze ’s-avonds maar bij ons in kamer 
moesten komen zitten en dat was best gezellig ! 
De conversatie ging vaak wat moeizaam maar 
iedereen  begreep elkaar.  Na alle spanningen 
van de bezetting  was dit echt een zeer leuke tijd. 

 

Hiernaast een foto waar onze “logé’s” , 

Charles Bernard , Jack en Joe , opstaan. 

Deze foto is genomen in Helmond dat 

ook door de Schotten bevrijd was.  
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                                                                                                         Mijn moeder als dirigent van een Schots/ 

                                                                                                                                            Nederlands ensemble 

 

Linkse foto : Joe tussen mijn moeder (met de hond Loeki)  en mij in ; rechtse foto : links Charles 
Bernard , achter : Jack , vooraan mijn nicht Johanna en rechts daarvan ik en mijn moeder. 

                                                          

Een van de drie , ik dacht Jack , kon heel goed tekenen . Als hij ’s-avonds bij ons bij ons in de kamer 
zat , zat hij geregeld in een piepklein blocje  te schetsen : 

           

            

 

 

 

 

Het blocje met de tekeningen heb ik altijd bewaard. 
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Het voertuig van onze Schotten was een  zgn. 
“Brengun-carrier” waarvan hiernaast als 
voorbeeld een foto. 

Dat ding stond nog al eens bij ons voor de deur 
geparkeerd. Ik en andere kinderen in de buurt 
vonden dat natuurlijk geweldig  interessant . 
Uiteraard klommen we er ook wel eens in . We 
ontdekten toen dat op de bodem van de carrier 
willekeurig verspreid een aantal ongebruikte 
kogels lagen.  Die konden we natuurlijk niet 
zomaar laten liggen . Ieder kind uit de buurt 
(waaronder ik uiteraard !) staken er wat van in onze zakken. Van andere kinderen hadden we 
gehoord dat je de kruitstaafjes die in de hulzen zaten , er uit kon halen en dat je  daar dan 
vuurpijltjes  van kon maken. Bij het open maken van de kogels moest je er alleen voor zorgen dat je 
van het slaghoedje af bleef , want dat was gevaarlijk !  Alles bij elkaar hoogst onverantwoord 
natuurlijk !  Maar ja , als jongen van 13 zocht je met je vrienden nou eenmaal graag het avontuur op 
en dacht je niet aan de risico’s .  

Iemand van de “club” wist hoe  je die vuurpijltjes kon maken . Stiekem namen we wat van die 
kogels mee naar de berging ,  trokken (wel voorzichtig !) met een combinatietang de punt uit de 
hulzen en schudden toen de kruitstaafjes  in een sigarenkistje.  En als je dan een stuk of 5 staafjes in 
een zilverpapiertje draaide en je liet er 1 als lont uitsteken dan had je een vuurpijltje. Stak je dan 
zo’n ding aan dan vloog hij huizenhoog de lucht in. Alles moest natuurlijk in het geheim gebeuren ; 
je moest ze ergens afsteken waar niemand het zag. En het kistje met de kruitstaafjes had ik 
natuurlijk  ook goed in mijn slaapkamerkast opgeborgen. 

Maar of mijn vader nou  iets vermoedde of het van anderen had gehoord , ik zal het nooit weten , 
maar op een dag  confronteerde hij mij onverwachts met het bewuste kistje  !  Toen waren 
uiteraard de rapen gaar . Ik heb nog nooit zó van mijn vader op mijn donder gehad ! 

 

 

Ik geloof dat het  februari of maart 1945 was dat onze Schotse logees ons vertelden dat ze bericht 
hadden gekregen dat ze naar het front in Duitsland moesten vertrekken . 

De laatste avond dat ze bij ons waren viel het ons op dat een van hen , ik meen dat het  Jack was , 
opvallend stil was. Nadat Duitsland zich op 7 mei 1945 overgegeven  had , is een van de drie nog bij 
ons  geweest op de terugweg naar Schotland.  Hij wist te vertellen dat degene die die laatste avond 
zo stil was , al meteen nadat ze bij het front aangekomen waren ,  gesneuveld was. Alsof hij het aan 
had voelen komen . . .  We waren er allemaal kapot van.  Zonder ons ervan bewust te zijn , hadden 
we hem in al het oorlogsgeweld  de laatste weken van zijn leven nog een leuke tijd bezorgd. 

 

 

 

Toen kwam er geleidelijk aan een einde aan de oorlog : de Duitsers in Nederland , Denemarken en 
Noord-West-Duitsland  capituleerden op 5 mei 1945 .  

Nederland en de rest van de bezette landen waren eindelijk weer vrij na 5 jaar van onderdrukking , 
angsten ,  wantrouwen ,  gruweldaden ,  gebrek aan  alles ,  beschietingen , luchtgevechten , 
neerstortende vliegtuigen ,  bombardementen ,  V1’s   etc.   
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Een totale overgave van Duitsland  vond plaats  op  7 mei 1945. 
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De maanden 
rondom  de 
algehele 
capitulatie  waren 
een groot feest .  

Er waren overal  
openluchtbals 
(“Bal Champêtres” genaamd) ,             Goirle , mei 1945 na 5 jaar 

feesten , kermissen etc.                                      weer kermis op het  

Er mocht in Goirle op een                                               Oranjeplein                                                                                                                  

bepaalde avond  in alle  

cafés zelfs tot tot 10 uur ’s-avonds ( ! )  

gedanst worden !   Wat een  uitspatting ! !                                                                                                            
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 Mijn moeder had een vriendin  in Vught  , Anna van Croonenburg , die vroeger ook in Goirle 
gewoond had  , en waar we  nog al eens naar toe gingen  en zij naar ons. Hun dochter Jo en oudste 
zoon Rien  waren ongeveer van mijn leeftijd. Ik ging er in die tijd ook wel eens alleen voor een paar 
dagen naar toe . We hebben  met hen en hun  vrienden  heel  wat  af gefeest . Ook daar waren 
regelmatig  “Bal Champêtres”, allemaal in het kader van de bevrijdingsfeesten. Na 5 jaar bezetting 

en beknotting van van alles wist je niet waar je was , dat alles weer mocht ; dat je  vrij  was en niet 

meer bang hoefde te zijn. 

 

Ook Tilburg , waar we uiteraard nog al eens kwamen , stond bol van de feesten: 
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Maar er waren toch nog wel enkele beperkingen : zo bleef bv. de rantsoenering van bepaalde 
artikelen nog vele jaren  gehandhaafd. Het laatste artikel , koffie , was zelfs pas in 1952 (!) zonder 
bon verkrijgbaar. De wederopbouw kwam wat moeizaam op gang en de uitreis naar het buitenland 
was nog even niet geheel vrij.  Zo moest mijn vader voor zijn werkgever af en toe eens naar 
garenleveranciers in België om garen in te kopen .  In het begin van 1945  moest hij daarvoor nog 
een speciale vergunning van het “Militaire Gezag” hebben : 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar dit waren beperkingen waar we niet meer wakker van lagen . De oorlog was voorbij en 
geleidelijk aan kwam alles toch weer op zijn pootjes terecht .  We waren weer vrij !   Dat was het  
belangrijkste ! 

 

Maar toch heeft het nog vele jaren geduurd voor dat alles weer een beetje normaal was : 

de hele industrie ,  de voedselvoorziening , maar ook  bv. de bouw (er was zeer veel verwoest)  
moest weer helemaal op gang gebracht worden en dat heeft jaren van intensieve inzet van 
iedereen gekost. Het is dus niet goed te pruimen dat het de Nederlanders , die ons  land weer 
helemaal opgebouwd hebben , waardoor  de latere generaties in welvaart konden leven ,  af en toe 
bijna kwalijk genomen wordt dat zij het nu  goed hebben en graag zo veel mogelijk van het leven 
willen genieten.   
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En dan ten slotte nog dit :  

Er wordt wel eens gezegd : “nood leert bidden” , nou dat hebben we in de oorlog pas goed ervaren. 

Een gevolg hiervan was onder andere dat  de omwonenden van de  Kerk van Maria Boodschap  in 
Goirle in hun angst beloofden na de oorlog een Mariakapel te zullen bouwen als de parochie van 
ernstig oorlogsgeweld gespaard zou blijven. Deze kapel is er ook gekomen en staat bij het Mill-Hill-

College aan de Venneweg.  

  

 

 

Een gelijkwaardige belofte deden de omwonenden van 
het Oranjeplein.  Zij lieten de kunstenaar Lucas van Hoek 
een Mariabeeld vervaardigen dat oorspronkelijk op het 
Oranjeplein stond maar later verhuisd is naar een locatie 
naast het Gemeentehuis. 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat er , zoals boven gezegd , een aantal moeilijke jaren volgden van wederopbouw , maar ook  
van gewenning aan het leven als vrije mensen zonder angsten en spanningen veranderde geleidelijk 
aan de hele maatschappij en niet altijd even positief :  normen en waarden vervlakten of 
verwaterden . Wel positief was dat  er een technologische revolutie op gang  kwam die zijn weerga 
niet kende : de luchtvaart  breidde zich enorm uit , de  TV ontwikkelde zich , er kwamen steeds 
meer auto’s totdat ook de computer met haar ongekende mogelijkheden  zijn intrede deed  zodat  
het leven van vòòr de oorlog in zijn geheel niet meer te vergelijken is met het leven zoals we dat nu 
kennen. Ondanks dat we als echte Hollanders geleidelijk aan weer begonnen zijn met  mopperen en 
te zeuren belandden we toch in een enorme welvaart ! 

Maar de enorme saamhorigheid van de gewone burgers die er in de oorlogstijd bestond,  zullen we 
helaas wel nooit meer zo intens ervaren !  Welvaart heeft ook zijn nadelen . 
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