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Fotowerkgroep
Foto’s van de bevrijding van de fotowerkgroep.
Als fotowerkgroep zijn we druk bezig met het be
schrijven van foto’s. Hierbij passeren er ook foto’s
van de oorlog en van na de oorlog. Nu werden er
in die tijd niet zoveel foto’s gemaakt als heden ten
dage maar toch, ze zijn er en bij elk plaatje hoort
een goed verhaal. Zeker als we goede informatie
willen nalaten.
Daarom zijn er naast vragen als wanneer en waar is
die foto gemaakt, ook vragen als wie of wat staat

erop de foto. Nu hebben we binnen onze cursus al
wel geleerd dat wat we op een foto zien vaak niet is
wat er op staat, veelal wordt wat we zien ingekleurd.
Iedereen kijkt op een andere manier naar beelden.
Men gaf ons als voorbeeld dat wanneer aan getuigen
bij een ongeval de kleur of het kenteken van een
voertuig wordt gevraagd, hierop uiteenlopende
antwoorden gegeven worden. Datzelfde geldt voor
een foto waarvan gezegd werd dat dit bij een onder
duikkamp was met onderduikers; alleen op de foto
stond een naoorlogse landbouwmachine. Maar ook
de locatie was als dusdanig niet bekend vanuit
overleveringen.
Zo komen we ook foto’s tegen waarop militairen
staan met inwoners. Hiervan zijn de inwoners nog

wel te traceren, maar van de militairen blijkt dit een
stuk lastiger. Emblemen of bepaalde voertuigen,
mits ze erbij staan, kunnen nog wel eens een richting
aangeven. Zo kan wel naar aanleiding van kente
kenplaten en type van merken voertuigen, een
tijdsperiode worden aangegeven. Al met al een zeer
intensief werk, waarbij je best nieuwsgierig mag
zijn. Wat is er nu mooier dan dat je kunt vertellen
wat er op een beeld, vastgelegd door een fotograaf,
staat. Hiermee krijgt dit beeld ook nog een verhaal.
We zijn er nog even mee bezig maar er staan al ruim
2000 foto’s op:
http://www.rhc-eindhoven.nl/zoek/1/avc+gemeente+
SOMEREN/bron/EHAtlantis
Mocht u nog aanvullingen hebben bij de foto’s,
neem dan contact op met de Fotowerkgroep van
De Vonder.
Foto 1 en 2 uit foto archief gemeente Someren
Foto 3 en 4 gemaakt door Johan Smits op 7 augus
tus 2014, 70 jaar na D Day 6 juni 1944 bij het strand

van Arromances.   Hier is het eerste museum ter
herinnering aan 6 juni 1944 en de slag om Norman
dië.
Dit museum is gebouwd op de plaats waar de
kunstmatige haven werd aangelegd en waarvan we
de resten nog kunnen zien op enkele honderden

meters uit de kust.
Namens de werkgroep,
Johan Smits en Thea van de Bosch
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Van de redactie
Eerder dit jaar werd herdacht dat 100 jaar geleden
de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Een wereldramp
die, anders dan in België, deels aan ons voorbij ging,
en zo ook de herdenking.
Van de Tweede Wereldoorlog kunnen we dit niet
zeggen. Someren, en zeker ook Asten, hebben veel
van het oorlogsgeweld geleden in vergelijking met
sommige andere streken waar het betrekkelijk
rustig is gebleven. De herinneringen zijn, met foto’s
en verhalen, in de families bewaard gebleven.
De Vonder vond het een goede gedachte om deze
verhalen en foto’s na 70 jaar terug te halen in onze
tijd. Mede ook als dankbetuiging aan de mensen,
in onze eigen dorpen en elders, die ons door die
moeilijke tijd heen geholpen hebben.
Wat nu de televisie is was vroeger de radio. De vader
van Tom Waals heeft met eindeloos geduld, en ri
sico, alle oorlogsberichten via de radio afgeluisterd
en opgeschreven ten behoeve van dokter Jansen die
in het verzet zat. Indrukwekkende getallen van
mensen en materieel, maar ook de dagorder van
Eisenhower bij de landing in Frankrijk. Jac Jöris
vatte het samen in Radioberichten.
Waar je het minst oorlog zou verwachten, in een
vredig zusterklooster, kun je bedrogen uitkomen.
De missiezusters uit Asten kunnen er over meepra
ten. Maar wat belangrijk is, ze zijn gebleven terwijl
er ook andere kloosters waren waar ze welkom
zouden zijn geweest. Nog belangrijker: ze hebben
er een uitgebreid verslag van gemaakt waardoor wij
nu een goed beeld krijgen van hoe het er daar aan
toe ging. Een authentiek verslag met prachtige fo
to’s.

Het is geen schande om bezorgd te zijn voor je eigen
hachje en voor het behoud van je gezin. Maar er
waren in de oorlog ook mensen die het risico durf
den nemen om anderen te helpen, tientallen. Het
gezin Vergeer-Sluis uit Someren Eind willen we
hiervoor model laten staan. Stille helden waren het.
Moeder Vergeer als de hoedster van haar onderdui
kers, vooral Joden, geholpen door de hele familie.
De werkgroep Someren in WO II wil de familie met
dit verslag eren.
Gerard Geboers heeft zich na zijn eerste boek ”Zij
woonden een jaar in het bos”  weer verdiept in een
ander oorlogsgebeuren. Het betreft de vliegtuig
crash van 21 juni 1943 op Hoogebergen.
Wij willen iedereen bedanken die foto's heeft aan
geleverd voor dit speciale nummer ter gelegenheid
van 70 jaar bevrijding van Someren en Asten.
Nooit meer oorlog! Lees het tussen de regels door.
 
Namens de Redactie
Gerard ten Thije
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Radioberichten
D-day, afkorting van Decision Day.
 
Van Tom Waals ontving ik een schriftje, afkomstig
van zijn vader waarin hij de oorlogsberichtgevin
gen, via de radio heeft bijgehouden. In 1941
moesten alle bezitters van een radio hun apparaat
laten registreren zodat de Duitsers wisten waar deze
zich bevonden en op 13 april 1943 gaven de Duitsers
opdracht dat alle radio toestellen ingeleverd
moesten worden. Er zat dus een groot en gevaarlijk
risico aan het luisteren naar de radio. De berichten
die de heer Waals noteerde werden naar dokter

Janssen gestuurd waarvan be
kend is dat hij in het verzet zat.
Deze was huisarts in Asten van
15 febr. 1935 tot 1 juli 1963. De
heer Waals schreef gedetail
leerd alle berichten op, o.a.
over de landing in Normandië
6 juni en de verdere opmars van
de geallieerden tot 24 juni

1944. Wat mij opviel in die berichten was dat er
gigantisch veel oorlogsmaterieel werd ingezet.
Vooral de aantallen vliegtuigen, tanks, schepen en
de hoeveelheid bommen. Omdat de landing in
Normandië het begin inleidde van onze bevrijding
een klein gedeelte over deze berichtgeving.
1-6-1944 Amerika.
Amerika en Engeland hebben al samen 300.000
vliegtuigen afgeleverd en de productie bedraagt nu
110.000 vliegtuigen per jaar. Er wordt geschat dat
de Duitse productie in 3 jaar overeen komt met de
geallieerde productie van een jaar er worden nu
9.000 vliegtuigen in een maand afgeleverd.
 
 

   productie van de Lancaster

6-6-1944 West front.
 
Vanmorgen zijn geallieerde troepen geland in
Noord Frankrijk. Bijzonderheden zijn nog niet
bekend gemaakt, enkel dat de operaties goed ver
lopen.

Generaal Eisenhouwer heeft in een communique
om half tien het volgende bekend gemaakt. Gealli

eerde troepen zijn vanmorgen in Noord Frankrijk
geland. De dagorder aan de geallieerde troepen luid
als volgt: Soldaten van landleger, marine en lucht
macht. De tijd is gekomen om Europa te bevrijden
van het Duitse juk, Gij allen zijt uitverkoren om hier
aan mee te werken. Realiseer U dat alle blikken van
de gehele wereld op U gericht zijn en denk dat U
geen gemakkelijke taak hebt, het Duitse leger is nog
sterk, goed geoefend en gehard in de strijd. Aan
West Europese landen heeft generaal Eisenhouwer
het volgende bekend gemaakt: Geallieerde troepen
zijn in Noord-Frankrijk geland, de bevrijding na
dert, zet uw leven niet in de waagschaal en wacht
met het algemeen verzet tot ik het sein geef. (…) De
boodschap van minister Gerbrandie aan goede
Nederlanders: 1. Pleeg geen algemeen verzet als u
niet tot een organisatie behoort die andere orders
heeft. 2. Wilt u toch verzet plegen en uw leven in de
waagschaal zetten bedenk dan dat de Duitsers re
presaillemaatregelen nemen op onschuldige Neder
landers. 3. Wacht met passief verzet tot er andere
orders gegeven worden. 4. Alle indirecte verzetten
die zonder gevaar gepleegd kunnen worden moeten
direct geschieden.
 
7-6-1944 West front
 
Vanochtend is bekend gemaakt dat gisterenmorgen
geallieerde troepen zijn geland bij Caen, ze zijn 15
km. landinwaarts. 1.000 transportvliegtuigen met
zweefvliegtuigen op sleeptouw, onderhouden de
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verbinding tussen Engeland en de Franse kust. De
landing van parachutisten werd gevolgd door lan
dingen op grote schaal van genietroepen met zwaar
geschut en ander zwaar materiaal. Meer dan 30.000
man vliegpersoneel hielp de troepen bij de landing.
Er zijn gedurende de gehele dag verscheidene 1.000
tonnen bommen op de Franse kust en op kustbat
terijen geworpen. De kuststrook waarop de gealli
eerde troepen zijn geland is 120 km. lang.(…)Zwa
re Amerikaanse bommenwerpers hebben gisteren 3
zware aanvallen uitgevoerd op 100 punten van de
Franse kust, 30 Duitse jagers zijn neergeschoten.
(…) De landingsvloot bestond uit 4.000 grote
schepen en 11.000 kleinere vaartuigen. 640 vuur
monden van 10 tot 40 cm. onderhielden een sper
vuur op de kust. (…)Gisteren en vandaag opereren
meer dan 30.000 vliegtuigen boven het front. Gis
teren zijn 75.000 vluchten gedaan boven Frankrijk.
In totaal opereerden 43.000 vliegtuigen boven
Frankrijk waarvan 26.000 bommenwerpers. Een
Amerikaanse zegsman verklaarde dat er in het begin
van dit jaar 175.000 ton bommen op het bezet gebied
en Duitsland zijn afgeworpen.
                                                                                    
Foto: 1943 Raadhuis Someren  ingeleverde radio's  

13-6-1944 West front   
 
(…) In Frankrijk zijn nu 10.000 Duitsers krijgsge
vangen gemaakt. Het bruggenhoofd is nu 100 km.
lang en 30 km. diep en wordt nog steeds uitgebreid.
Meer dan 1400 Amerikaanse bommenwerpers
vergezeld door 750 jagers, de grootste formatie die
ooit een operatie gedaan heeft, heeft gisteren aan
vallen uitgevoerd op doelen in Frankrijk in de na
bijheid van het bruggenhoofd. Er zijn aanvallen
gedaan op 16 vliegvelden, 6 bruggen, spoorwegen
en Duitse troepenconcentraties.
18-6-1944 West front.
(…) De Amerikaanse verliezen in 11 dagen zijn 3242
doden en 12600 gewonden. De Amerikanen hebben
verder alleen al 8500 krijgsgevangenen gemaakt. Bij
doorbraak bij St-Sayveur hebben Amerikaanse
troepen de parachutisten die door de Duitsers ge
vangen genomen waren weer bevrijd.
 
20-6-1944
 
Vannacht zijn er weer robots boven zuid Engeland
geweest, er is schade aangericht en er zijn slachtof
fers gevallen. Er is meer over deze vliegtuigen be
kend gemaakt en wel het volgende: De robots zijn
vliegtuigen zonder schroef. Zij worden niet draad
loos maar automatisch bestuurd. Wanneer deze

vliegtuigen in de lucht
zijn kan de richting
van deze vliegtuigen
door de Duitsers niet
meer veranderd wor-  

  afbeelding V 1                     den. Ze kunnen onge
veer 240 km. vliegen en ze hebben een snelheid van
ongeveer 500 km. per uur. De uitwerking is onge
veer gelijk aan een Duitse bom van 1.000 kg. Ze zijn
van geen militaire betekenis maar ze worden afge
vuurd in de hoop dat ze iets raken. Een groot aantal
van deze robots zijn in de lucht boven de zee door
Engelse jagers neergeschoten.
Dit is een klein gedeelte van de berichten van het
west front .Maar ook van het front in Rusland werd
melding gemaakt. Een klein overzicht van de gigan
tische verliezen aldaar.
 
22-6-1944 Rusland.
 
Vandaag is het 3 jaar geleden dat Duitsland de
oorlog met Rusland begon. De Russische legerlei
ding heeft de volgende cijfers bekend gemaakt van
de Duitse en Russische verliezen; De Duitsers ver
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loren aan doden, gewonden en krijgsgevangenen
7.800.000. De Russen verloren er 5.500.000. De
Duitsersverloren 68.000 tanks en 60.000 vliegtui
gen. De Russen verloren 49.000 tanks en 30.000
vliegtuigen. Verder hebben de Russen 1.500.000
vierkante km. grond heroverd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto kerkhof Ysselsteyn
 
Jac Jöris, met dank aan Tom Waals.

Het Astense Wehrmachthuisje
Op Golfbaan Het Woold staat een Wehrmacht-
huisje. (1)  Dit heeft in de oorlog gediend als slaap-
en verblijfplaats voor Duits-Oostenrijkse militai
ren; meestal tien personen. Zij waren afgekeurd
voor frontdienst. In het weekend werden ze afge
wisseld voor verlof. Het huisje was niet verwarmd,
wassen moest men in de beek. Het toilet was buiten;
een gat in de grond met een plank er boven en af
gezet met een rietmat. In de lente groeiden er toma
ten uit omhoog, wat in die tijd heel bijzonder was.
De jeugd uit de buurt wist niet wat tomaten waren.
Vanaf het huisje naar de huidige zandweg was een
met puin verharde weg voor de aanvoer van het
zoeklicht, materiaal en etenswaren. Dit zoeklicht en
een afluisterapparaat stonden buiten opgesteld op
een ring van planken (zie tekening). Vlak bij de
Eeuwselse Loop was het heel nat. Het zoeklicht was
geplaatst op een vierwielige aanhanger van een
vrachtwagen met de afmetingen 220 centimeter
hoog, 250 centimeter breed en 300 centimeter lang.
De doorsnede van de zoeklichtkuip was 150 centi
meter. Rondom was ze voorzien van meerdere
handwielen en gradenmeters. De bediening kon
hiermee draaien en alle standen instellen.

Het Wehrmacht-huisje was onderdeel van
de Kammhuberlinie. (2)  In vakken van doorgaans
negen zoeklichten, die elke een eigen sector dienden,
zochten ze naar vliegtuigen op aanwijzing van en
kele akoestische peilposten die voor het vak waren
geplaatst. Bij ingebruikneming zijn ze als proef in
de nacht alle tegelijk ontstoken. De huizen waren
verduisterd. Loodrecht schenen deze zoeklichten
omhoog. Volgens ooggetuige Piet Strik was dit een
geweldig gezicht.
Hoe konden de zoeklichten dit licht verspreiden?
Het is te vergelijken met een elektrisch lasapparaat.
Er werd een zwarte koolstaaf ingezet van een duim
dik. Net zoals een laselektrode, vonkt het bij ont
steking door kortsluiting. De ontbranding geeft
intens licht, dat opgevangen wordt door de spiegels
in de bolle bodem en de zijwanden. Alles wordt nog
meer versterkt doordat het brandpunt precies in het
midden zit. Aldus wordt een straal van enige hon
derden meters verkregen. De brandduur was kort.
Na tien minuten moest de staaf vervangen worden.
Op een nacht zat een bommenwerper gevangen in
de kruising van zoeklichten. Om hier uit te komen
ging het vliegtuig in een duikvlucht over het huisje
en ze schoten op alles wat ze raken konden. De
gevolgen: twee gesneuvelden en een ontsnapt
vliegtuig. De gesneuvelden zijn tijdelijk begraven
aan de bosrand.
De militairen waren vriendelijk en niet Duitsgezind.
Ze moeten op de hoogte geweest zijn van het onder
duikerskamp. Ook Aarts aan de Gezandebaan was
bij hen bekend. Zoon Jan kwam er regelmatig om
eieren te verkopen. Ondernemende jongens uit
Asten, zoals Verkouteren en Schriks waren een
beetje ouder en durfden wat meer. Ze gingen regel
matig bij de soldaten op bezoek en mochten met het
zoeklicht draaien en er in klimmen.
Wie belangstelling heeft voor zo’n zoeklicht: er staat
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een gerestaureerd licht in museum Bevrijdende
Vleugels in Best. Ook op vliegbasis De Peel heb ik
er gezien; twee niet opgeknapte staan in een oude
hangar, maar dat is geen museum. 
Het Wehrmacht-huisje is na de oorlog bewoond
geweest door de familie Berkers. Er kwam een
schoorsteen op en het is hoger gemaakt om een lage
zoldering om op te slapen te maken. In de houten
vloer is een luik gemaakt voor opslag van onder
andere piepers. Ernaast is een stroschop gebouwd.
Er zijn meerdere kinderen geboren, zoals een
dochter van Berkers, die er zelf geboren is, me
vertelde. Zij hebben er het langst gewoond. De fa
milie Verijken heeft er ook nog even gewoond, maar
daar is verder niets over bekend.
 
Ad Kersten
 
1) Een verslag van ongeveer drie jaar zoekwerk.
Bronnen: Jan Aarts, Piet Strik, Jan van Gerwen,
Schriks, Marietje Kooistra, Ruud Wildekamp
(oud-militair), Ad van Gerwen en Ria Berkvens.
2) Kammhuber was een Duitse generaal, die de linie
heeft uit laten voeren. De linie liep van Hamburg
naar de Zwitserse grens. De huisjes stonden onge
veer 4 à 5 kilometer uit elkaar.  Van het voormalig
Duitse vliegveld Venlo stegen nachtjagers op om de
geallieerde bommenwerpers naar beneden te schie
ten.
 
 

Bruggen Sluis 11
Hiernaast treft U twee foto's aan van de brug van
Sluis 11. Na de bevrijding werd hier een noodbrug
aangelegd.
De foto's zijn aangeleverd door Cees Verhagen.
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Missiezusters van Sint Antonius
De Missiezusters van Sint Antonius hebben in de
oorlogsherfst 1944 voortdurend in de vuurlinie gele
gen, zonder aan vluchten te denken. Een van de zusters
maakte een ontroerend ooggetuigenverslag dat we in
verband met de ruimte hier en daar samen moeten
vatten. Maar evengoed een stukje begrijpelijke en
boeiende geschiedenis.
 
De onvergetelijke septembermaand 1944 van de
zusters van Asten
 
De 3e september begon het wat drukker te worden
langs de straat, de zegenrijke aftocht van de Duit
sers nam een aanvang. De eerste dagen waren het
meest Rode Kruis wagens die voorbij snorden.
Later volgden  zwaar dreunende motorwagens met
afwisselend grote troepen voetvolk. Zo te zien was
het laatste maar een armzalig gedoetje! Alle soort
van wagens deden dienst! Oude autobussen, voor
andere doeleinden ingericht en wagentjes in alle
soorten en verscheidenheid, boerenkarren, tilbury”
s, huifkarren enz. De troepen kwamen van Nor
mandië en van de Belgische kust. Men kon zien dat
daar alles opgevorderd was wat maar rijden kon en
waar maar wielen onder waren. Er waren zulke
ouderwetse karretjes bij dat het wel leek of ze uit de
middeleeuwen kwamen. Bijna overal liepen er twee
of vier paarden voor en soms ook nog een paar er
achter. Waarschijnlijk onderweg ergens opgepakt
en in het voorbijgaan meegenomen. Motorrijders
en fietsers waren ook in grote getale aanwezig, ook
zag men hier en daar nog fietsen in de wagens liggen,
en de vraag is natuurlijk of ze daar wel eerlijk aan
gekomen waren. Ze wilden zelfs ons varken meene
men, maar dat was gelukkig te zwaar.
Op de gezichten van de soldaten was nog weinig
geestdrift te lezen. Zo zegevierend als ze ruim vier
jaar geleden hier voorbij gingen op de vijand af, zo
verslagen trokken ze nu huiswaarts. En we waren
blij dat ze zo braaf naar huis gingen. Maar een paar
dagen later schrokken we toch wel toen we weer hele
troepen richting Eindhoven terug zagen trekken.
Zo het scheen was er wanorde in het leger. Er waren
ook valse berichten door de radio gekomen, dat
Breda al gevallen zou zijn en de Engelsen naar
Rotterdam oprukten. Een truc die de Duitsers meer
nadeel moet hebben berokkend dan verscheidene
bombardementen. En dit blijkt wel want een Duit
se soldaat vroeg hier in Asten of ze door de Engelsen
ingesloten waren. En een officier die voor een of

twee nachten een slaapkamer gevraagd had, is niet
gekomen omdat de manschappen nog diezelfde
avond doorgetrokken zijn.
Sinds enige dagen was er geen post, de telefoon was
helemaal verbroken en treinen en bussen reden hier
in de omgeving niet meer, dus hoorden we weinig
nieuws. Dat de Engelsen maar moeilijk over het
Albertkanaal in België konden wisten we uit goede
bron. Daar er geen vervoer was bakten we zelf
hosties, ook voor de omliggende kloosters en paro
chies.
Een paar NSB-ers die zich in Asten niet meer veilig
voelden zijn er die dagen met hun gezinnen maar
gauw vandoor gegaan, schone opruiming voor
Asten! Frits de Bruyn, die bij het ondergrondse leger
was,  werd op de drempel van de bevrijding door de
Duitsers nog gepakt en is op een gruwelijke wijze
ter dood gebracht.

Zuster Felicite
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Op 12 september ’s morgens om acht uur was er
opeens een leven rond ons huis van belang. Er trok
een afdeling Duitse soldaten, met vrachtwagens en
auto’s onze poort binnen om zich in het bos verdo
ken onder de bomen, wat op te knappen, uit te
rusten en geweren na te zien. Zo het scheen gingen
ze hier de vijand opwachten. In het begin kwamen
ze ook op de binnenplaats om zich te wassen en te
scheren, maar later bleven ze veilig bij de kraan op
de buitenplaats. De oude verwarming hadden ze
gevraagd voor keuken, een grote kookwagen stond
bij de stal.  Bij Kanters, onze buren, huisden ze
gezellig in het washuis waar ze de radio aansloten
en de Engelse zender beluisterden. Leny Kanters
drong er op aan om een wagen met munitie, die
tussen hun huis en ons klooster stond, weg te rijden,
wat ze gewillig deden. Er zijn ook nog enkele SS-
mannen hier geweest, sommige waren niet zo
vriendelijk.
Het getrek en gejoeker, het gedraaf en gedreun langs
de weg was intussen zowat opgehouden. Met grote
troepen en in haast waren de Duitsers dagenlang
voorbij getrokken. Wat hebben de mensen genoten
van die overhaaste vlucht. Spottend werd gezegd:
“De Duitsers zijn de V2 in toepassing aan ‘t bren
gen.”
16 september. Tot nu toe waren de Duitsers tevre
den geweest met een plaatsje buiten het huis, nu
kwamen ze ook een plaatsje binnen vragen. Het
dokterskamertje werd ingenomen door een Duitse
verpleger en was spreekkamer geworden voor de
gewonden. 
17 september. Omstreeks half elf kregen we een
vliegmachinegeronk te horen dat horen en zien je
verging. Honderden vliegtuigen waren met groepen
van zes in de lucht. Ze vlogen heen en weer, zo wat
de hele dag. Wat was er te doen? In de namiddag
hoorden we al spoedig vertellen dat er veel parachu
tisten waren geland. Hoop, vrees verlangen en
verwachting bezielden ons. Steeds meer spanning
voor wat komen ging. 
18 september. Maandag, de eerste dag van de zo
bewogen week. In de voormiddag werd ook de
waranda (museum) opgeëist voor operatiezaal. Wij
keken maar lijdzaam toe. In minder dan een uur
was zowat het hele voorhuis in een Rode Kruis la
zaret herschapen. Er zijn maar enkele gewonden bij
ons geweest, ze lagen zo maar op stro op de vloer
in de twee grote spreekkamers die naast elkaar
liggen. Een zieke soldaat heeft hier gebiecht en ge
communiceerd. De hoofdverpleger was een degelijk
katholieke man. De berichten luidden: “In Luyks

gestel ingevallen“, en wat later: “Eindhoven geval
len.” Dat scheen waar te zijn want we hoorden het
kanongebulder steeds dichter bij komen en de
Duitsers rondom ons huis werden onrustig en
trokken weg.
19 september. Eindhoven is bevrijd zonder veel
stukken maar heeft helaas de vrijheid duur moeten
betalen door een vreselijk bombardement door de
Duitsers, ’s avonds omstreeks negen uur.
 
20 september. De hele dag spanning . “De Tommies
zitten op de Bult”, dat is even voor Someren. We
werden gewaarschuwd om deuren en ramen open

te zetten want de brug op Sluis 11 stond op springen.
De wijkverpleegsters van Someren en Lierop die al
een dag thuis waren geweest mochten er, na aange
houden en door een soldaat grondig gevisiteerd te
zijn, er nog over, maar kregen te horen dat ze er ’s
avonds niet meer terug zouden kunnen. ’s Avonds
om acht uur hoorden we vier geweldige schokken
vlak achter elkaar. “De brug!, daar gaat de brug!”
werd er geroepen. De brug, een soort wonderbrug,
was de laatste dagen al dikwijls gesprongen, maar
nu was het dan toch waar. De Rode Kruisafdeling
in ons huis was nog in actie, maar maakte zich voor
een ogenblikkelijk vertrek gereed. Een gewonde lag
nog op de operatietafel, een ander op het stro, maar
in enkele minuten waren ze klaar. Even later was
het eerste Duitse geschut in werking. We bleven
beneden in de buurt van de keuken recreatie hou
den. Het geschut kwam steeds dichterbij. Er waren
hier in de straat ook kanonnen opgesteld o.a. achter
de garage van de notaris en op de weide achter het
klooster van de paters, op het kanaal gericht. We
probeerden in de recreatie nog over het kanonge
bulder heen te zingen, maar de schrik begon er toch
in te komen. Toen we om negen uur klaar waren
om naar het avondgebed te gaan liepen we op een
holletje naar de kelder daar we met het eerste En

9



www.heemkundekringdevonder.nl

gelse geschut kennis maakten, geweldig, zo’n ge
donder als die gaven. Daar zou men alleen al haast
van in de lucht vliegen. Enkele Duitsers die nog in
het voorhuis waren, kwamen gejaagd het “slot”
binnen en schreeuwden uit alle macht “Licht aus”.
“In de kelder, waar is de kelder?” Echt akelig was
dat. We baden het avondgebed, maar wel met
hindernissen, in de kelder. Enkele zusters  haalden
hun strozakken van boven om kermisbedden te
maken, anderen zochten in de kelder een plaatsje.
En weer anderen gingen iets doen om de tijd en de
schrik te verdrijven. Pater rector deelde de commu
nie uit, sommigen kregen meerdere hosties om geen
voorraad meer te hebben, nuchter of niet.  De zieke
zusters bleven voorgoed in de kelder.
Om ongeveer een uur ‘s middags kwam het bericht
dat Asten moest worden ontruimd, mensen die te
genstribbelden werden met de revolver bedreigd.
Wij mochten blijven als we op en rondom het huis
grote Rode Kruis doeken aanbrachten. En dan nog
op eigen risico. Dat zag er dus benepen uit! De
Engelsen zouden met zwaar artillerievuur gaan
werken. En ’t zou er spannen, want de Zuid-Wil
lemsvaart was van Duitse zijde een aangewezen
verdedigingslinie, maar gelukkig wisten we dat toen
nog niet. Acht zusters werden naar ons huis in
Ommel gestuurd, daar zou het wat rustiger zijn, en
wij kregen zo wat meer plaats in de kelder.
De kanonnen van de Engelsen stonden achter het
kanaal, ongeveer in de richting van sluis 10, sluis 11
en sluis 12, die van de Duitsers in en voorbij Asten
(op Ommel aan), dus zaten wij midden in de vuur
linie. Enkele buren die niet goed konden vluchten
smeekten om een plaatsje bij ons in de kelder.
(Mama Kanters en Hans, Vader Coolen en F.Jan
sen en zijn vrouw). Het was een ontzettend gezicht
de bewoners van Asten weg te zien trekken. Een
vrouwtje trok twee geiten als haar grootste schat
aan een touw mee. Kruiwagens, stootwagens en
andere vervoermiddelen deden dienst om wat bed
dengoed en kleren mee te nemen. De vrouw van de
notaris duwde in een oude kinderwagen haar kost
baarste schatten voor zich uit. Er werd gelachen en
geschreid. Wanneer zouden de vluchtelingen terug
kunnen komen? Hoe zouden ze hun goed en have
terug kunnen vinden? En waar zouden ze nu eigen
lijk heengaan? Het H. Hart op het kerkplein stond
met uitgestrekte armen en blikte medelijdend op de
wegtrekkenden neer, die bij boeren in Liessel,  Vlier
den en elders een schuilplaats gingen zoeken. Wij
wensten dat het die avond niet donker zou worden,
maar de zon volgde haar gewone loop en kende geen

medelijden, zoals in de tijden van Josuë . Omstreeks
half 8 begonnen de Engelsen op de Duitse bezetting
los te beuken. Een granatenbombardement zo ge
weldig dat horen en zien verging en wij in elkaar
krompen van angst. We smeekten de hemel om
ontferming.
Na de eerste aanval die ongeveer een half uur
duurde volgde twee uur later een tweede, even erg
of nog erger. ’t Was een geloei van granaten, ze
vlogen met honderden tegelijk fluitend en sissend
door de lucht en op ons huis. We hoorden geregeld
puin vallen en glasscherven rinkelen. Tussen al die
bedrijven door werd er opeens hevig op de deur
gebonsd, echt op soldatenmanier. Een paar zusters
gingen kijken. Er waren enkele Duitse soldaten. Ze
hadden een zwaar gewonde en vroegen om het Rode
Kruis, maar dat was vertrokken. Ze hebben toen
een brancard meegenomen en hem later toch bij ons
gebracht en de zusters hebben hem verbonden.
Weer twee uur later volgde een derde, even hevige
aanval. Er zaten Duitsers rondom ons huis. We
hoorden ze lopen en praten en met mitrailleurs
schieten zo gauw de Engelsen zich stil hielden. Dit
was het antwoord dat ze er nog waren. En dan be
gonnen de Engelsen maar weer met granaten te
kogelen. De laatsten hebben daar zo genoeg van
gekregen dat het omstreeks half drie voorgoed
granaten is gaan regenen op Asten. Dat hield niet
meer op voor zeven uur ’s morgens. Wat een nacht,
er kwam geen einde aan. Wat is er in de kelders toen
gebeden! Hoe dikwijls een oefening van berouw.
Dan weer schietgebedjes of een rozenhoedje. En de
granaten suisden almaar door de lucht en tegen het
huis aan, hier en daar met geweld inslaande. En van
de andere kant bleven de Duitsers ook hun best
doen, en vuurde de ene granaat na de andere op het
arme Asten af. Ieder ogenblik dachten wij dat de
muren het niet zouden houden en er niets meer echt
zou blijven staan. Wat waren we blij dat het einde
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lijk dag begon te worden. Zo gauw het omstreeks
zeven uur wat rustig werd, gingen we eens kijken.
Wat een ruïne overal. Wat een puin glas, stukken
scherven. Toen we de verwoesting even hadden
bekeken, en, wat het voornaamste was, de Duitsers
aan het terugtrekken waren en met hun wagens
vliegensvlug  op de vlucht gingen, moesten we weer
hard lopen om  in de kelder te komen, want de
granaten begonnen weer te fluiten, en nu zo akelig
dichtbij dat het gegier en gedonder niet meer om
aan te horen was. Een spanning heerste er in de
kelder als nooit te voren. De hel scheen losgebarsten
te zijn, ieder ogenblik meenden we dat ons huis te
pletter zou worden geschoten. Tussen de aanvallen
in was een zuster Pater Rector wezen roepen om de
gewonde soldaat die ernstig en katholiek was, van
de laatste sacramenten te voorzien. De gewonde zei:
“Loop zelf vlug om in veiligheid te komen.” Het
was ook verschrikkelijk zoals het toen te keer ging.
Er waren geen tussenpozen tussen de schoten. En
zo vlakbij, we hoorden de granaten boven ons hoofd
alles vernielen en dachten zeker dat ons laatste uur
geslagen had. Pater Rector gaf ons de Generale
Absolutie, de vergeving voor al wat we  verkeerd
hadden gedaan en deelde de communie uit. Sommi
gen kregen meerdere hosties omdat die niet bewaard
konden worden.
Iemand van ons keek vanuit de broodkamer de
straat op en zag een auto stapvoets vooruit gaan.
Met daarachter enkele soldaten die geheimzinnig
voortslopen, naar alle kanten rondziende en het
geweer richtende. Zij zag aanstonds dat het geen
Duitsers waren. Zouden daar eindelijk onze bevrij
ders zijn? Gauw ging ze het in de kelder vertellen.
Ook de verpleegster van ons die af en toe eens naar
de gewonde soldaat was gaan kijken, kwam blij
teruggelopen, met de woorden “Zusters, het staat
voor het huis vol met vreemde soldaten. Ze hebben
bruine pakken aan en ik denk dat het Tommies
zijn.” Pater Rector ging met een paar zusters kijken
en toen wisten we het zeker: de Engelsen trokken
Asten binnen. Zij lachten en wuifden vriendelijk en
wij ook. Oorlog is oorlog, eerst hadden zij ons de
hele nacht het doodszweet uitgeperst en nu trokken
we ons vriendelijkste gezicht: welkom. De kanon
nen bulderden nog maar wij haalden alvast het
oranje voor de dag. Er kwamen ook Tommies in
huis om te kijken of zich er ook Duitsers verstopt
hadden. Een Tommie trok de kelderdeur open. Wat
was hij blij verrast ineens al die nonnekes voor zich
te zien, en hij pakte de rozenkrans uit zijn zak. Een
Rode Kruis wagen nam onze gewonde mee als

krijgsgevangene. Ze waren erg vriendelijk voor hem
en gaven hem een sigaret wat hem erg goed deed.
Een Engelse soldaat keek in het Sint Jozefkamertje
en dacht daar een Duitse soldaat te vinden. Het
bleek echter een van onze novicen te zijn.
 
Vrijdag 22 september was nog steeds een woelige en
onveilige dag. Nauwelijks waren we uit de kelder,
of we vluchtten er weer met grote haast in. We
moesten bidden en eten in de kelder, al ging dat wat
rommelig. Wel hadden we volop te eten omdat veel
dieren de oorlog niet overleefden. Het huis was
zwaar beschadigd, je kon er zo doorheen kijken. En
in de tuin waren gaten van drie meter. Ook in Asten
is er veel vernield en verwoest geworden. De prach
tige kerk heeft veel geleden en zou daarom enige
maanden niet gebruikt kunnen worden, men kwam
dus bij ons in de kapel. Het H. Hartbeeld op het
plein stond droevig rond te zien met  twee afgescho
ten handen. Het kerkplein was een ruïne door de
tanks die meedogenloos over de plantsoenen had
den gereden. De huizen van Van Hoek en de koster,
en van Eijsbouts tegenover de kerk, zijn uitgebrand.
Daar zaten de Duitsers in de kelder te schieten en
hebben de Engelsen ze met vlammenwerpers in
brand geschoten. Er zijn in Asten ongeveer 100
huizen en boerderijen min of meer beschadigd  en
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tijdelijk onbewoonbaar.
Er was een ellende in het dorp die niet met droge
ogen was aan te zien. Maar al hebben de Astenaren
hun vrijheid duur moeten betalen, toch waren ze
niet ontmoedigd. Het ergste was nu voor hen
voorbij en er waren maar weinig slachtoffers onder
de burgers.
We kregen diezelfde vrijdag een divisie van onge
veer 40 Tommies ingekwartierd. Ze huisden behal
ve in het museum en in de kelder van het voorhuis
ook in het Slot, namelijk in de keuken, in het was
huis en op de binnenplaats. Ze kookten hun eigen
potje op benzinetoestellen en waren bescheiden en
vriendelijk. Er werden in onze tuin verschillende
kanonnen verdekt opgesteld. Overal rondom het
huis, opzij, in de tuin; achter het bos en het kerkhof
waren loopgraven gemaakt, en moesten de Tom
mies met het geweer op wacht. De tanks reden zo
maar door de kapotgeschoten schutting in de
groentetuin, alsof het fietsen waren. ’t Was overal
een en al oorlogstoneel waar we kwamen. Tegen de
avond kwam zuster Servatia geheel overstuur van
Ommel thuis, ze was alleen naar Asten gevlucht.
Het verhaal wat ze deed was ontzettend. ’s Middags
half drie waren de Engelsen er gekomen. Dat was
heel vreedzaam gegaan. Maar o wee, er zaten ook
nog Duitsers hier en daar met groepjes in de bossen
verscholen. Die kwamen toen het begon te scheme
ren uit hun schuilhoeken en waren woedend op de
vijand. Ze schoten met brandbare stoffen zodat er
veel huizen en boerderijen afbrandden, en het leek
of heel Ommel in brand stond. De kerk is zodanig
getroffen dat ze niet meer op te bouwen is. Het
wonderbare beeldje was gelukkig in veiligheid ge
bracht, en is nog een paar nachten in ons klooster
bewaard gebleven. Onze zusters in Ommel durfden
daar niet langer in de kelder te blijven, ze zaten
onder het puin. Ze zijn toen weggevlucht naar
Oostappen dwars door vuur en granaten heen. Af
en toe moesten ze veiligheid zoeken in een sloot, of
bij een boer. In het bos kwamen ze nog kwade
Duitsers tegen, die hadden pater van Doorn met
enkele Ommelse jongens nog als gijzelaars opge
pakt. Moeder Monica wist ze met mooie woorden
en goed spek weer vrij te krijgen. De zusters van
Ommel zijn toen naar Asten gekomen, pastoor
Vogels kreeg het huis.
Ook Ommel heeft geleden. In een eigengebouwde
schuilkelder zaten twee gezinnen bij elkaar, en een
voltreffer sloeg er in. Acht kinderen werden gedood
en vier zwaar gewond, waarvan er later nog twee,
en de moeder, overleden zijn. Ook mevrouw Wijnen

van de Astense burgemeester is, toen ’t bij een boer
in de Stegen niet meer veilig was, verder op gaan
vluchten en onderweg door een granaat getroffen
en later gestorven. De burgemeester was 15 augus
tus door NSB-ers ’s nachts uit zijn huis gelokt – ook
de burgemeester van Someren – en beide zijn ze op
sluis 12 op een gruwelijke manier doodgeschoten.
Zulke families zijn toch diep getroffen.
De nacht van 22 op 23 september was nog tamelijk
angstig. De zusters die de meeste durf hadden
zouden in de kamers beneden gaan slapen. Maar ze
vluchtten spoedig weer de kelder in, de schrik zat er
te diep in.
 
23 september. Het leven in Asten was ontwricht, de
kelder was overvol, zeker toen ook de notaris met
zijn gezin er nog bijkwam. Intussen bleef het Engel
se leger maar steeds aan het voorbijtrekken. Ont
zettend, wat een leger toch. Wat een tanks, kanon
nen, en wat een strijdkrachten. ’t Was een lust om
te zien: een geheel gemoderniseerd leger. Paarden
en paardenvolk was er niet bij, alles was gemotori
seerd. Geen wonder dat de Duitsers het daartegen
niet vol konden houden. Voor de middag heeft het
er nog geweldig gespannen, er waren Duitse tanks
in de buurt. In Vlierden en bij sluis 10 naar men zei.
En de Engelse tanks stonden hier in Asten opge
steld. De hele weg was vol met tanks zover we
konden zien. Het dreigde tot een slag te komen.
Zouden we een tweede keer in  de vuurlinie komen
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te zitten? Maar de Duitsers gaven op het geweld  van
de Engelsen geen antwoord en zijn Goddank na een
paar uur afgetrokken. Er stond ook nog een Duits
geschut dicht bij Asten. Geheime Duitse nesten,
zeiden de Engelsen. Ja, er moesten zelfs nog Duit
sers op de wei achter ons huis zitten. Een Tommie,
een wakkere, die bij ons in het klooster schuilde voor
luchtgevaar, en van de Koningin, de prinses en de
kleine prinsesjes aan het vertellen was, hoorde hem
en ging er op af. Hij stelde zich verdekt op om hem
in de rug aan te vallen . Even later hoorden we
Duitse en Engelse geweerschoten.
De Tommies die bij ons ingekwartierd waren gaven
ons goede moed voor het verdere verloop van de
strijd maar zelf gingen ze toch in de kelder van het
voorhuis slapen en de kapitein kwam ook de kelder
inspecteren waar wij huisden. Hij raadde ons aan
om ’s nacht in de kelder te blijven daar de Duitsers
de nieuwe brug bij de sluis konden komen bombar
deren. Ze vroegen met hoeveel zusters wij in de
kelder gingen, om ons uit te graven als dat nodig
was. Er werden dan ook schoppen bij de ingang
gezet. Wel te rusten!  Het was overigens een nacht
die zeldzaam rustig was.
 
24 september zondag. Pater Trinus zou om acht uur
de mis komen lezen. Wat waren we blij. Er waren
ook enige Tommies in de kapel. Onder de Mis begon
het schieten weer. Als er een granaat kwam keek de
pater wat opzij maar ging door. Na de communie
werd het toch te erg. “Naar de kelder” werd er ge
roepen, en de kerk was zó leeg. We begonnen ons
zorgen te maken . Ons brood raakte op en de bakker
kon niet komen. We vroegen het aan een voorbij
komende ondergrondse. “Je kunt het gewoon
pakken bij bakker Koolen”,  zei die. Dat gevaarlij
ke werk deed onze Driek, de knecht.
Enkele Ommelse zusters kwamen thuis, vol slijk en
vuiligheid. Ze waren totaal op, en ook pater van
Doorn kwam mee. Zondag was er in de kerk niets
te doen, zij was onbruikbaar, en ook de mensen
waren veelal niet meer in het dorp. Ze kwamen
geleidelijk terug. Het was anders nog gevaarlijk
vanwege de vele granaten die aanhoudend op het
verkeer op de weg werden afgevuurd. Men was
nergens veilig behalve in de kelder en er is toen ook
nog veel vernield rondom ons huis. Het dorp lag vol
Engelsen. Overal stond het vol wagens, kanonnen,
tanks enz.  Daar het in de kelder al te vol werd,
omdat de Ommelse zusters er nu ook waren, zijn
zondags 12 zusters met  Rode Kruiswagens naar de
zusters in Heeze gebracht.

 
25 september. Vandaag begon alles weer zo’n
beetje zijn gewone gang te gaan. Die lelijke Duitse
vuurspuwer hier in de buurt, was opgeruimd. Het
begon nu wat veiliger te worden
De strijd om Asten was geëindigd, het was een harde
strijd geweest. Maar de strijd om de Peel zou nog
grimmiger worden. Volgens de Engelsen is er na
Caen in Frankrijk nergens zo hard gevochten als
hier. De opzet van de Engelsen was een bruggen
hoofd te vormen over de Zuid- Willemsvaart om zo
hun corridor naar Grave – Nijmegen te verbreden.
En dan van Arnhem naar de Zuiderzee door te
stoten. Dit laatste zei ons een onderofficier. Maar
het plan is helaas niet gelukt. Jammer genoeg, want
anders was het westen van ons land eerder bevrijd
geweest.
We konden nu aan het opruimen slaan. Want het
was overal in huis de grootste vuiligheid en wanor
de en aangezien de meeste daken kapot waren lekte
het bovendien erbarmelijk, zodat we hier en daar
een finale overstroming hadden, met emmers moest
je dat opvangen. We konden ons zelf wassen als we
uit de kelder durfden. Wie dat niet durfde  bleef bij
het ondergrondse leger in de kelder, ongewassen.
Het werd weer een beetje normaler we gingen ook
over op de Engelse tijd.
25 september was dan ook vrij rustig, al stonden er
in Heusden nog Duitse kanonnen en kwamen er
vandaar ook nog Duitse granaten terwijl Heusden
toch ook in Engelse handen was. Ook Helmond en
Deurne zijn die dag in Engelse handen gevallen,
zonder veel stukken. We hoorden het schieten
steeds verderaf klinken, maar op straat was het een
oorverdovend lawaai van pantserwagens en tanks
met grote kanonnen. De Tommies bij ons hadden
nog geen haast om te vertrekken. Ze hielpen ons
ook mee met opruimen. Een van hen klom op het
dak en viel van de ladder op de stenen binnenplaats.
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Hij was zwaar gewond en is later overleden.
 
Op 26 september was het weer rustig. Er kwam wat
bezoek en er werd opgeruimd maar we bleven wel
vier weken in het donker zitten. De nacht van 28 op
29 was er weer drukte in huis, en de Engelse solda
ten bleken ’s morgen vertrokken te zijn, zoals
overal in Asten. De grote angst was nu dat de
Duitsers terug zouden komen. Na de middag reden
echter Amerikaanse tanks het dorp binnen. Indruk
wekkend, en een nieuwe gewaarwording, was ook
dat er zoveel zwarte kroeskoppen achter het stuur
zaten. Ze kwamen Asten bezetten. En die morgen
trouwde er ook een Ommels paartje, ondanks het
lawaai van ronkende vliegtuigen.
 
Op 2 oktober kwam het bericht dat het oorlogsge
vaar voor Asten geweken was. In Liessel was het
evenwel weer niet veilig, dat moest weer ontruimd
worden. Er zaten nog veel hardnekkige Duitsers in
de Peel. Op 5 oktober werd het kasteel uit balorig
heid in brand geschoten, en in de nacht overleed
ook deken Meyer, moe van de oorlog.
 
7 oktober: zware kanonnen worden in de wei achter
ons huis opgesteld, om de Duitsers in de Peel te
beschieten. Gloeiende mitrailleurskogels vlogen
over. De Duitsers hadden zich in de Peel ingegraven
en daar konden de zware Engelse tanks niet komen.
Dat duurde zo weken en er waren ook  veel onge
vallen door landmijnen. Asten was bevrijd maar het
gebulder hield aan, de Peel moest gehucht voor
gehucht veroverd worden. Maar het ging vooruit,
er kon zelfs een vliegveldje voor verkennervliegtui
gen worden aangelegd achter het huis van de nota
ris.
 
Op 27 oktober was er opeens weer een granatenre
gen, waarbij in de buurt een kind werd gedood. Het
gerucht ging dat de Duitsers in de Peel nieuwe
aanvoer gekregen hadden, en al in Liessel en Asten
zaten. En Meyel was al weer door de Duitsers bezet,
inwoners gingen op de vlucht. De kelder werd dus
weer ingericht, ook voor de buren. Van Duppen had
een radio meegebracht, daar hoorden we dat veel
Astenaren over het kanaal waren gevlucht naar
Mierlo en Lierop. Ook de paters waren er vandoor.
 
28 oktober. Weer hevige en verbitterde strijd om de
Peel. Gelukkig kwam er aanvoer van Amerikaanse
troepen, want het was kritiek. ’s Avonds echter een
Duits bombardement op Asten dat we niet gauw

zullen vergeten. Een gedonder opeens zodat we
meenden dat ons huis instortte. De zusters vluchtten
in paniek naar de kelder en kropen onder banken
voor dekking. En het huis van Van Goch stond in
lichterlaaie. Het gezin Verberne werd op straat ge
troffen, vier kinderen werden gedood en anderen
gewond.
 
Op 29 oktober was het mooi weer en er kwam een
parachutist in onze boomgaard terecht. Overal
stonden kanonnen opgesteld, honderden, ze pro
beerden de vijand te overstemmen. Het werd kritiek
voor Asten dat juist op de grens van de strijdlinie
lag. Ook ‘s nachts werd het niet veiliger. De boeren
bond werd gebombardeerd en onze schuilkelder
werd steeds voller. De zieke zusters werden naar
Boerdonk gebracht.
 
Op 30 oktober zagen we met verwondering een
nieuw leger Asten binnen trekken. De Schotten
kwamen de Amerikanen helpen, ze kwamen vanuit
Tilburg. Net op tijd, want de Amerikanen kregen
het moeilijk.
Er was nog steeds ellende onder de mensen. Vluch
telingen uit Neerkant en Liessel die het uiterste
hadden afgewacht en nu de vlucht moesten nemen.
Verhalen van ouders en kinderen die alles in de steek
hadden moeten laten, of elkaar kwijt waren.
 
Op 31 oktober vernamen we dat de Duitsers wan
hopig uit de Peel aan het terugtrekken waren, de
Maas over. Maar als dat zo was kregen ze zeker nog
een saluut van de Engelse kanonnen nagestuurd
want die bulderden dat horen en zien verging.
Het vliegveld had zijn dienst gedaan, twee vliegtui
gen werden gedemonteerd. Vandaag kwam een
groep krijgsgevangenen voorbij,schromelijk ver
waarloosd. We kregen weer inkwartiering van 40
soldaten. Iedereen moest zijn plaats zoeken, solda
ten zusters, buren, zelfs kleine kinderen. We waren
allemaal familie van elkaar geworden, er was on
danks alles een opgeruimde stemming.
 
Op 3 november was het gevaar geweken en kon het
herstel beginnen, hoewel de vluchtelingen nog we
kenlang geholpen moesten worden, hun huizen
waren vernield. De Engelse soldaten zijn prettige
gasten geweest.
Nawee van de oorlog: op de dag van de bevrijding
zijn drie opgeschoten jongens omgekomen bij spe
len met vuurwerk. De oorlog is nergens goed voor.
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Stille helden
In de oorlogsjaren woonde op de Nieuwendijk 35
in Someren Eind het gezin H. Vergeer-Sluis. Een
geziene boerenfamilie. Een zwager van Henk Ver
geer zat in Utrecht in het verzet en door hem kwam
ook het gezin in Someren in de onderduikerwereld
terecht.
Bij hun boerderij werd in de hooiberg een vernufti
ge schuilplaats ingericht, waarin onderduikers uit
Nederland, maar ook RAF-piloten en Joodse
landgenoten een plaats kregen.
Onvoorstelbaar het werk dat moeder Vergeer met
de hulp van de zusjes van Vliet heeft gedaan om te
koken, de was te doen, de boel schoon te houden;
niet alleen voor het eigen gezin, maar voor allen die
ze onder hun hoede hadden genomen.
In Mierlo op een boerderij aan het Voortje woonden
hun familieleden, de familie Breedveld-Vergeer.
Ook daar waren onderduikers. Vier Joodse mannen
vonden bij hen al negen maanden een schuilplaats.
Maar in mei 1943 werd de boerderij, waarschijnlijk
door verraad, door de Duitsers overvallen. Een
grote razzia, maar vier mannen werden hier in
Mierlo gelukkig niet gevonden. Ze schijnen terug te
zijn gegaan naar Eindhoven en van daar later gede
porteerd. Hun namen zijn onbekend.
Bij Henk Vergeer in Someren waren in diezelfde tijd
het echtpaar Karel en Annie Italie en Karels moeder
ondergedoken. Door de razzia in Mierlo was het
voor hen in Someren te gevaarlijk geworden. Er
moest voor hen een ander adres gevonden worden.
En dat kostte tijd. Omdat ze onmiddellijk weg
moesten bracht Cor Vergeer (1923 – 2011) ze naar
de bossen op de Hugterweg, waar nu het water
pompstation is. Een week hebben ze daar onder de
blote hemel gebivakkeerd, met alleen een paar de
kens. Elke avond bracht Cor hun eten.
Toen ze verplaatst konden worden is Huib Vergeer
- later geëmigreerd naar Amerika – met de familie
per fiets vertrokken richting Maarheeze.
Bij het afscheid - halfweg – zei Karel tegen Huib:
“Ik heb een probleem. Ik heb enkele gouden ringen
van mijn ouders en grootouders. Ik geef ze aan jou.
Als ik de oorlog overleef, kom ik ze terug halen; zo
niet dan mag jij ze houden.” Huib was er verlegen
mee. Wat als hij onderweg aangehouden zou wor
den. Hij durfde de ringen niet in zijn zak te steken.
Hij deed zijn sokken en schoenen uit en stak de
ringen om zijn tenen. Sokken en schoenen weer aan
en fietste zo naar huis. Na de oorlog heeft hij Karel
de ringen weer teruggegeven. Bij Vergeer werden ze

veilig bewaard. 
Later bleek, dat de familie Italie in Borkel en Schaft
was ondergedoken bij de familie Peeters. Na de
gevechten, bij de bevrijding van Borkel op 19 sept.
1944 kwamen de families Italie en Peeters allemaal
uit de schuilkelder bij veldwachter Jansen te voor
schijn. Zij hadden zich zo goed verborgen gehou
den. Bijna niemand in Borkel had er van geweten
en iedereen was zeer verbaasd. Zij hadden het
overleefd!
Zij konden later weer naar Eindhoven terugkeren.
Twee leden van hun familie zijn in de concentratie
kampen omgekomen.
Simon G. Italie geb. Eindhoven 13 okt.1892, is
overleden op 24 okt.1942 in Golleschau, een bui
tenkamp van Auschwitz.
Izaak L. Italie, geb. Nijmegen 20 febr. 1864 overleed
op 5 maart 1943 in Sobibor.
Simon woonde Dommelstraat 25 in Eindhoven.
Voor zijn woning is een zgn. Stolperstein gelegd.
Deze koperen plaquettes zijn in de stoep te vinden

voor de huizen, waar
van, meestal Joodse
inwoners, vermoord
zijn door de Nazi’s,
met hun namen, ge
boorte- en overlij
densdata.
Het adres van Izaak
Italie was Stratum
seind 14. Dat adres

bestaat niet meer. In de omgeving daarvan zijn er
wel struikelstenen gelegd.
Deze zijn een initiatief van de  Duitse kunstnaar
Gunther Demmig. Vele duizenden zijn ook in
Duitsland en in veel andere steden gelegd.
Henk Vergeer’s jongste broer Gerardus en zijn
vrouw Jo zaten ook diep in het verzetswerk. In 1984
woonden zij in Leuken-Weert. Aan hen werd 40 jaar
na de oorlog op 29 febr. 1984 alsnog het Verzets
herdenkingskruis uitgereikt op het Provinciehuis in
Den Bosch door Mr. Van Agt, Commissaris van de

Koningin in Noord-Brabant.

Ook aan Mevr. Adriana Liebreks-
Breedveld geb. 15 nov.1923, dochter
van de Mierlose familie, is deze on
derscheiding uitgereikt.
Het Verzetsherdenkingskruis is inge
steld bij Kon. Besl. 29 dec.1980. Veel
verzetsmensen hadden er moeite mee
om dit zelf aan te vragen. Voor velen
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is dit door derden aangevraagd.
Ook Henk Vergeer (1885-1953) en zijn vrouw Anna
Maria (1888-1966) hadden postuum deze onder
scheiding ten volle verdiend.
Nu, 70 jaar na onze bevrijding willen we deze fami
lie en de zusjes Van Vliet eren met dit verhaal, in
diep respect.
 
Werkgroep Someren in WO II.
 
J.H.Hoeben en  M.Kooistra- Kruijf.
 
Bronnen:
 
Geschiedenis van Someren in de Tweede wereldoor
log, 1984
Verslag Huib Vergeer, Canada, 1985
Het Verzetsherdenkingskruis register, 1985
De brug tot Market Garden, J. Israël, 1992
Vernietigingskamp Sobibor, Jules Schelvis,
1ste deportatielijst 2 maart 1943 blz. 312, 1993
In memoriam, Uitgave Staatsdrukkerij blz. 340,
1995
Hertog Jan en de Zummerse mens, Jan Coenen.
blz.448, 2001
Herinner u de namen, St Catherinakerk Eindhoven,
2005
Het oorlogsdagboek van Dr. G. Italie,
inzake Karel Italie te Eindhoven blz.578-579, 2009
Geldrop en Mierlo tijdens WO II 1940-1945, Ad
Hermes blz.118, 2011.

Vliegtuigcrash
De oorlog was in Asten op zijn grimmigst vlak voor
en na de bevrijding. Waarmee niet gezegd is, dat de
voorgaande jaren in rust en vrede voorbijgingen.
Mobilisatie, Peel-Raam-stelling, razzia’s, distribu
tie, arbeidsdienst, vordering van paarden en fietsen,
onderduikers, evacués, bombardementen, het zijn
even zoveel nare ervaringen die het leven in Asten
lange tijd hebben ontwricht en voor sommigen zelfs
voorgoed verpest. Ook werd Asten getroffen door
een aantal vliegtuigongelukken, waaraan diverse
monumenten herinneren al vervaagt die herinne
ring in de loop der jaren wel.
Gerard Geboers, schrijver van het in onze regio
bekende boek “Zij woonden een jaar in een bos - 1
augustus 1943 tot 21 september 1944”, heeft deze
herinnering een eigentijdse impuls gegeven. Aller
eerst natuurlijk door het genoemde boek, maar ook

door met veel zorg en heel feitelijk de gevolgen te
beschrijven van de crash van een bommenwerper
voor de boerderij van Karel van Bussel op Hoog
enbergen. In bijgaand artikel beschrijft Geboers in
zijn eigen stijl wat de aanleiding was voor deze
vernieuwde belangstelling.
 
De fatale missie van de EE 198 AVRO Lacaster op
22 juni 1943
De EE-198 AVRO Lancaster III van het 619
Squadron vliegt in de nacht van 21-22 juni 1943 naar
Krefeld. De bommenwerper met zijn zevenkoppige
bemanning onder leiding van piloot Donald Valen
tine Jordan maakt deel uit van een omvangrijke
geallieerde luchtvloot die de opdracht heeft om de
Duitse oorlogsindustrie in het Ruhrgebied zwaar te
treffen. De geallieerde bommenwerpers worden
door de Duitsers zeker niet verwelkomd, integen
deel, de hele nacht is hun afweer in de hoogste staat
van paraatheid. Piloten van Duitse nachtjagers
halen die nacht alleen al boven Nederlands grond
gebied 44 geallieerde toestellen neer. Vijftien van de
44 bommenwerpers crashen in de provincie Noor
d-Brabant. Dit wetende, zal het niemand verbazen
dat de route over de Noord-Brabantse Peel naar het
Ruhrgebied bij de geallieerde vliegers bekend staat
als ”Death Valley”.
Ook de door de 22-jarige sergeant Donald V. Jor
dan gevlogen AVRO-Lancaster is een van de toe
stellen die zijn doel nooit zal bereiken. Even na enen
schakelt Hauptmann Wilhelm Herget boven de Peel
de Lancaster met gerichte schoten vanuit zijn
nachtjager (3/NJG 1 uit. Het is niet bekend hoe de
bemanning er aan toe is na de beschieting door
Herget. Die bemanning bestaat naast Jordan uit F/
O William McCall Girdwood, navigator (23), sgt.
Ernest Stanley, bommenrichter (22), sgt. William
Arthur Davies, boordwerktuigkundige (23), sgt.
William James Parkes, boordschutter (24), sgt.
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Frederik Burton, boordschutter (26) en sgt. Ber
nard Howe, radiotelegrafist/boordschutter. In elk
geval moeten er op dat moment aan boord van het
toestel, dat rap hoogte verliest, nog mannen in leven
zijn. Dat blijkt enerzijds uit het geheel volgens de
instructies afwerpen van de bommen boven onbe
woond gebied, in dit geval bij het gehucht Hoogen
bergen in de gemeente Asten en het is boven elke
vorm van twijfel verheven als later duidelijk wordt
dat nog drie leden van de bemanning uit het toestel
gesprongen zijn.
 
Hoe keek de Luchtbeschermingsdienst (LBD) naar
deze crash ?
In de nacht van 21-22 juni 1943 neemt de uitkijkpost
van de Luchtbeschermingsdienst Gemeente Asten
(LBD) waar dat er brisant- en brandbommen
neerkomen in de richting van Nederweert, vermoe
delijk op Hoogenbergen. De felle, door die  brand
bommen veroorzaakte branden blijken echter bin
nen tien minuten spontaan te doven. Dit alles wordt
door de LBD gemeld aan burgemeester Willem
Wijnen die overlegt met de instanties die in dezen
verantwoordelijkheid dragen. Die nacht wordt de
kans op ongevallen binnen de woonkernen als ge
volg van de uitzonderlijk hoge concentraties bom
menwerpers en nachtjagers in de lucht als bijzonder
hoog ingeschat. De burgemeester besluit daarom
voorlopig niemand naar Hoogenbergen te sturen.
Hij oordeelt het onder de gegeven omstandigheden,
zeker nu de daar gesignaleerde branden spontaan
lijken gedoofd, niet verstandig om mankracht en
materieel in te zetten in zo’n afgelegen, dun bevolkt
gebied.
LBD-rapportage door G. Remery
Even na vieren diezelfde nacht meldt Jan Slaats zich
vanuit Heusden met nieuwe informatie: de boerde
rij van Karel van Bussel op Hoogenbergen is totaal
verwoest. Onmiddellijk gaat burgemeester Wijnen
zelf, samen met de heer Remery van de Luchtbe
schermingsdienst (LBD) poolshoogte nemen. Voor
ze vertrekken alarmeren ze nog wel de LBD-op
ruimdienst. Remery beschrijft de situatie die ze
aantreffen als volgt:“Een viertal brisantbommen
(waarvan er één ontplofte omstreeks vijf uur) waren
ontploft in het Staatsbos even noordwestelijk van
de boerderij van Van  Bussel. De dichtstbijzijnde
trechter bevond zich ca 75 m van de boerderij.
Tengevolge van de luchtdruk had de boerderij zeer
geleden. De pannen waren grotendeels stuk, sche
ren en kopstukken gebroken, buiten- en  binnen
deuren uit hun kozijnen gelicht, alle ruiten waren

stuk. Splinters hadden hier en daar gaten geslagen
in de muren en hadden het dak doorboord. Op de
ca 400 m verder gelegen boerderijen van de heer
Wijnen, Peel 12b en L.F. van Heugten, Peel 12a
waren de pannen verschoven en de ruiten vernield.
Verder waren nog enkele ruiten vernield op grote
afstand. Voor en achter de boerderij in de akkers
en tot ca 1 km verderop in de Peel waren honderden
brandbommen neergekomen, die betrekkelijk ge
ringe schade hadden veroorzaakt. Enkele turfho
pen van de Mij Griendtsveen smeulden. Inmiddels
was de opruimingsploeg gearriveerd, die onmiddel
lijk begon met het vrij maken van de weg, die ver
sperd was door afgerukt hout. Een drietal niet
ontplofte fosforbommen werd verzameld en op een
veilige plaats voorlopig begraven. De brandjes in
de Peel werden geblust.” Remery verklaarde ten
slotte dat hij het vliegtuig, dat niet alleen volgens de
omwonenden, maar ook volgens de LBD Meijel,
verderop in de Peel neergestort moest zijn, niet kon
vinden. De melding van de LBD Meijel blijkt later
onjuist, die betreft de om 02.49 in Neerkant gecrash
te Wellington X van het 166 Squadron. Deze ook
door Hauptmann Wilhelm Herget neergehaalde
bommenwerper, crasht diezelfde nacht op slechts
enkele kilometers afstand.
Rapport van veldwachter Antonius Marius van de
Griend
In opdracht van burgemeester Wijnen doet gemeen
tebode en onbezoldigd veldwachter Antonius Ma
rius van de Griend de volgende morgen bij daglicht
onderzoek naar de afgeworpen brandbommen en
het gecrashte vliegtuig. Hij schat de schade aan de
boerderij van Van Bussel op f. 5000,- en komt tot
de conclusie dat die vrijwel onbewoonbaar gewor
den is. Persoonlijke ongevallen hebben zich, zoals
 uit zijn rapport blijkt, niet voorgedaan. Hij ver
volgt zijn rapportage met: “Verder werd omstreeks
die tijd op plusminus twee kilometer afstand van
die plaats een vliegtuig – waarschijnlijk hetzelfde als
dat welke bommen had afgeworpen – brandend
neergeschoten. Dit is neergestort in deze gemeente,
eveneens in de Astense Peel, ter plaatse genaamd
“Veluwe”. In de nabijheid van het vliegtuig zijn de
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lijken van zeven piloten gevonden, te weten vier in
de onmiddellijke nabijheid van het vliegtuig, en drie
plusminus één kilometer daarvan verwijderd.
De crash in “Gevels zonder vlag”
In 1989 vult “Gevels zonder vlag”, de door Toon
Hoefnagels en Toine Maas geschreven en door
Heemkundekring De Vonder uitgegeven geschiede
nis van Asten, Heusden en Ommel in de Tweede
Wereldoorlog, dit rapport als volgt aan: “Wat van
de Griend niet vermeldt, is dat de lijken van de
Engelse vliegers opnieuw waren ontdaan van ringen
en horloges. De Duitsers arresteerden een man die
beschuldigd werd van lijkschennis. De verontwaar
diging van de Duitsers bleek echter van korte duur:
een hoeveelheid spek en ham was voldoende om de
verdachte vrij te kopen. In oktober 1944 werd die
zelfde verdachte ondervraagd door de Zuiverings
commissie, die wilde weten of hij zich niet al te zeer
met de Duitsers had ingelaten. Van banden met de
bezetter bleek echter niets. De conclusie van de
commissie beperkte zich tot de constatering dat de
betrokkene ongunstig bekend stond. Het onder
zoek naar lijkschennis, dat in 1943 had moeten
plaatsvinden, kreeg geen vervolg.

Uit: Zij woonden een jaar in een bos, of
Wat Piet en Lena zich herinneren
In het in eigen beheer uitgegeven boek “Zij woonden
een jaar in een bos, -1 augustus 1943 tot 21 septem
ber 1944”, beschrijft Gerard Geboers de lotgevallen
van een groep onderduikers, die zich in een provi
sorisch kamp in de bossen op Hoogenbergen, en
later  op Moorsel, schuilhouden. Hij vermeldt in dit

in februari 2012 verschenen boek ook de crash van
de AVRO Lancaster op 22 juni 1943, die hij overi
gens foutief dateert, namelijk op 23 juni. De schrij
ver sprak in 2008 uitgebreid met Piet en Lena Wij
nen over de crash. Piet was in 1943 tien jaar oud en
een buurjongen van Karel van Bussel, laatstge
noemde zou na Piets huwelijk met Lena nog een
groot aantal jaren als zijn schoonvader door het
leven gaan. De in 1940 gebouwde ontginningsboer
derijen van Karel van Bussel,Willem Wijnen en Bert
van Heugten bleken tijdens de crash in 1943 nog
niet ingetekend op de geallieerde stafkaarten. Ge
boers meent dat dit feit debet is aan de verwoesting
van Van Bussels boerderij. In zijn visie koos de
bemanning van de getroffen EE 198 Lancaster III
overigens geheel conform de geldende voorschriften
onbewoond gebied om haar bommen af te werpen.
De plaats kozen ze echter op basis van gedateer
de en intussen achterhaalde informatie. Na grondi
ge bestudering van de crash is hij daar nu minder
zeker van; kon de bemanning wel kiezen? Welke
andere mogelijkheden hadden ze nog, zo kort voor
de crash.
Een overzees contact 70 jaar later
Op 22 november 2013 benadert de dan 80 jarige Piet
Wijnen Gerard Geboers. Met de mededeling dat de
familie van Bussel kortgeleden een brief heeft ont
vangen van een Engelsman. Het zou gaan om een
familielid van Donald V. Jordan, de piloot van de
op 22 juni 1943 in de Peel gecrashte AVRO Lancas
ter. De Engelsman wil de 70 jaar eerder omgekomen
neef van zijn moeder gedenken door diens verhaal
op te tekenen. Zo wil hij de plaats in de geschiedenis,
die hij als mens maar zeker als geallieerde vliegenier
verdient, markeren. De crash waar hij bij omkwam
kostte Karel en Miet van Bussel hun boerderij, het
noodlot verbond hen met elkaar. Jordan en de zij
nen zullen die plek in hun familiegeschiedenis in
ieder geval innemen zolang als er Van Bussels leven,
die zich de gevolgen van die bommen uit hun kin
derjaren herinneren. De jongsten uit het gezin zijn
pas na 1943 geboren. Toch blijkt al gauw dat de
tragedie met de Lancaster ook voor hen een pijnlij
ke is. De betrokkenheid van een oom bij de destijds
gepleegde lijkschennis maakt dit tot een moeilijk te
verteren hoofdstuk uit de familiegeschiedenis. Zij
voelen zich beschadigd, al dragen zij geen schuld.
“Graag,” zegt Geboers verder, “ben ik ingegaan op
het verzoek dat Piet Wijnen op die 22e november
tot mij richtte om dit verhaal op schrift te stellen.
De aanvankelijk onbekende Engelsman bleek
Graham Spencer te heten, dat las ik in de brief die
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de familie Van Bussel mij per e-mail toestuurde.
Eigen mailverkeer met Graham Spencer maakte
duidelijk dat hij al drie jaar bezig is met zijn onder
zoek, hij onderscheidt een negental onderzoekster
reinen. Het is mij een waar genoegen om bij te
kunnen dragen aan  het invullen van de leemte rond
de persoon van Donald V. Jordan, om hem, al is
het dan slechts figuurlijk, uit de moerassen van de
Peel terug te laten keren naar huis, naar zijn familie
in Engeland.

Interview
Aansluitend doet Gerard Geboers verslag van de
gesprekken die hij voerde met de ooggetuigen Piet
en Lena Wijnen en Dries Verbeek. Die gesprekken
maken duidelijk, zegt hij, hoe de oorlog zich ook in
Heusden aandiende als een dief in de nacht en ook
hoe diep die oorlog haar kop in de haarvaten van
de samenleving kon steken. Piet en Lena en ook
Dries zijn met de Peel vergroeid. Ze spreken de taal
en hun opvattingen bevatten veel verwijzingen naar
dit land van veen en turf. Gerard herkent hierin zijn
roots en dat maakt het gesprek authentiek. Het is
voor geïnteresseerden en zeker ook voor tijdgeno
ten een boeiend interview over de ervaringen bij en
de gevolgen van de vliegramp. Heel eerlijk ver
woord, zonder de pijnlijke kanten te vermijden.
Het interview is helaas te uitgebreid om in dit be
knopte bevrijdingsnummer op te nemen. Maar wij
willen het wel graag aanbevelen, misschien dat
Gerard er nog eens een boekje van maakt.
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Duitse tegenaanval
Hiernaast ziet U een kaartje van de Duitse tegenaan
val in oktober 1944 die uiteindelijk gelukkig is mislukt
maar die toch voor een heleboel ellende gezorgd heeft
in Asten en omgeving.
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