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VOORWOORD

Aan de zuidelijke oever van de Maas, omstreeks 15 kilometer noord-west van
’s-Hertogenbosch, ligt het oude stadje Heusden. Het ligt verdoken binnen zijn wallen,
in de stille verlatenheid van grazige weiden en tegen groot water, dat enig vertier
van scheepvaart en scheepsbouw brengt.
Dit grote water is in de opeenvolgende tijden veranderd van karakter en loop,
zodat Heusden eertijds aan een lus van de Maas was gelegen en een rivierstad
was, en sedert, door het verzanden van de bocht der rivier, een dommelende land
stad werd. U it die dommel is het eerst kortelings gewekt geworden, toen, tot recht
streekse afvoer van het M aaswater naar de Biesbosch, de Bergse, d.w.z. de Geertruidenbergse M aas werd aangelegd, die mede de scheepvaart diende. Door deze
verandering kon het stadje weder aandeel nemen in het verkeer van het Nederlandse
stromengebied.
Heusden heeft in de tijd der Republiek enige vermaardheid verworven als
frontier-stad in het zuiden, nevens Grave, ’s-Hertogenbosch en Geertruidenberg.
Een tweede faam-scheppende bijzonderheid van Heusden was, dat de vermaarde
Gijsbertus Voetius, professor primarius der nieuw-gestichte Utrechtse universiteit,
van Heusden geboortig was en er gedurende een aantal jaren het predikam bt be
diend heeft.
Heusden verloor zijn functie als grensvesting in de moderne tijd, toen bewalde
steden niet meer de steunpunten der landsverdediging konden wezen, totdat het in
de jongste oorlog op de verschrikkelijkste wijze er aan herinnerd werd, dat het als
grensplaats aan de rivier zijn militaire betekenis had behouden.
Gelukkig de mens, zo zegt men, die geen geschiedenis heeft. Gelukkig ook de
stad, zo zou men kunnen zeggen, die geen geschiedenis heeft, want Heusden heeft
vele en lange jaren rustig en vredig voortbestaan in het halfdonker zijner landelijke
vergetelheid.
„V an een vergeten stedeke” , zo schreef de Luisterdienst van Radio-Oranje op
18 November 1944, „is Heusden plotseling geworden tot een plaats met een wereld
naam. In alle dagbladen, in alle weekbladen der beschaafde wereld heeft de naam
van het stadje vermeld gestaan en radio-omroepers van misschien honderden
stations hebben het omgeroepen”.
Heusden dankte deze wereldvermaardheid aan wat er geschied was in de nacht
van Zaterdag 4 November op Zondag 5 November van het jaar 1944.
Uit het zuiden drongen in September 1944 de geallieerden de Nederlandse
Provincie Noord-Brabant binnen. H un aanval was in eerste aanleg gericht op Eind
hoven, dat zij 18 September veroverden. Van deze plaats bouwden zij, daartoe in
staat gesteld door de luchtlandingsoperatie Eindhoven—Arnhem, welke operatie
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overigens een mislukking werd, tot Nijmegen een „corridor”, een langgestrekte
smalle strook bevrijd gebied, die het uitgangsterrein voor de verovering van Brabant
westwaarts en oostwaarts kon vormen.
Na een langdurige voorbereiding brak eerst in het eind van October de aanval
westwaarts los. V an 24 tot 26 October werd er gestreden om Brabants hoofdstad,
die werd ingenomen en op de 27ste October geheel van vijanden gezuiverd werd.
H et oorlogsgeweld scheen nu van ’s-Hertogenbosch op Heusden te zullen losstormen,
waarheen de weg, zo leek het, open lag. Toch is de verwachte aanval niet uit het
oosten, m aar uit het zuiden gekomen, al werd de toegang daar versperd door een
waterlinie, het Afwateringskanaal, dat ten behoeve van de waterlozing was gegraven
ten zuiden van Vlijmen en Drunen naar de Bergse Maas. Over dit scheidende water
zouden de legertroepen dringen, die rechtstreeks uit het zuiden aanrukten en die op
27 October, de dag van ’s-Hertogenbosch, Tilburg veroverden en op 30 October
Waalwijk. De Duitsers weken schielijk over de Bergse Maas.
H et gebied ten noorden van het Afwateringskanaal was nu een zwaar bedreigd
bruggehoofd geworden, tegen de zuidelijke oever van de Maas en de Bergse Maas
geklemd. Heusden vormde er met zijn schipbrug een gemakkelijke uitwijkpoort
naar de Bommelerwaard en het land van Altena. De oude frontier-stad, dit kon een
iegelijk begrijpen, zou in groot gevaar verkeren, wanneer de frontaanval over het
Afwateringskanaal begon.
Op Zaterdag de 4de November ontketende een geweldig artillerievuur de grote
aanval der geallieerden. Deze forceerden de overgang over het Afwateringskanaal
en verschenen in Drunen en Vlijmen, aan de noordzijde van dit kanaal. D aar de
Duitsers bij Heusden in drommen over de brug trokken, was nog slechts een enkele
doorstoot nodig om ook deze stad te bevrijden, wat misschien reeds in de nacht
van 4 op 5 November, m aar stellig, naar men met reden verwachtte, op Zondag
5 November geschieden zou.
In die nacht dan van 4 op 5 November, toen de bevrijders als het ware tegen
de oude wallen drongen, is het verschrikkelijke feit geschied, dat allerwege afgrijzen
verwekte en aan het vergeten Heusden een kortstondige wereldvermaardheid gaf.
Dit feit was de vernieling, met behulp van ontploffingsmiddelen, van het stad
huis van Heusden, waar in een tweetal schuilruimten, onder in het gebouw, m aar
gelijkvloers met de straat, vele ingezetenen tegen het granaatvuur der geallieerden
beschutting hadden gevonden en waar zij, toen de springstof haar werking uit
oefende, levend onder het instortend gewelf bedolven werden.
De tijdgenoot was terstond gereed met zijn oordeel. Hier was „een uiterst laffe
m isdaad”, „een laffe, misdadige, duivelse m oord” geschied. En hij wist nauwkeurig
aan te geven, hoe het wanbedrijf had plaats gevonden. M et vuige bedoeling waren
de ingezetenen bijeengedreven in de schuilruimten, „zware, middeleeuwse kelders”
van een „oeroud” gebouw. Daarop had men in koelen bloede het gehele stadhuis
in de lucht geblazen. En toen de ingezetenen der stad kwamen aanlopen om nog te
redden wat te redden viel, waren zij door „de H unnen” met machinegeweren
teruggedreven.

E r ontstond zelfs een begin van legende-vorming. Wie zich ook door bedreiging
met machine-geweervuur lieten afschrikken, niet de kloeke Heusdenaren, die zich
onvervaard wierpen op het reddingswerk! E r verhief zich ook een legende van
zachter coloriet. „Binnen het oeroude, hechte gemeentehuis” , zo schreef het Eindhovens Dagblad van 14 November 1944, dat aan zijn lezers „een absoluut betrouw
baar en onopgesmukt verhaal” van het gebeurde verschafte, waren „meest vrouwen
en kinderen samengepropt”. Dit bericht heeft het dichterlijk gemoed van Antoon
Coolen bewogen, die voor hetzelfde dagblad een tedere, gevoelige beschouwing
schreef over: De kindermoord van Heusden, waarvan zovele onnozelen het slacht
offer waren geworden.
H et Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie heeft het zijn plicht geacht een
nauwkeurig en onbevooroordeeld onderzoek in te stellen naar hetgeen er te Heusden
in de dagen omstreeks 4 en 5 November en in de ram pnacht zelf is geschied. Dit
onderzoek is opgedragen aan dr P. H. Winkelman, destijds te Voorburg en aan
ondergetekende, een der directeuren van het genoemde instituut. Voorbeeldig bij
gestaan door de toen waarnemende, thans volledig ambtelijke burgemeester en door
enkele notabelen der stad hebben zij dit onderzoek in de loop van 1947 verricht,
eerst door middel van semi-ambtelijke verhoren, waarvan de stenografische ver
slagen berusten in het Rijksinstituut, daarna door persoonlijk onderzoek.
H et resultaat van deze onderzoekingen en besprekingen vindt de lezer in het
hier volgende verhaal, dat door dr Winkelman geschreven is en dat de instemming
heeft van de ondergetekende.
Bij onze onderzoekingen en besprekingen bleek, dat verschillende getuigen
elkaar tegenspraken, soms op wezenlijke punten. Een enkele keer traden hierbij
persoonlijke gevoeligheden aan de dag, zoals men die in een betrekkelijk kleine en
afgesloten gemeenschap kan verwachten. De onderzoekers hebben het hun taak
geacht die gevoeligheden niet aan te wakkeren. Dit is de reden, waarom de lezer
in het hierna volgende geschrift slechts verwijzingen naar gedrukte bronnen vindt.
H et oorspronkelijke manuscript van dr Winkelman, dat met de bijlagen bij het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie berust, bevat nauwkeurige verwijzingen
naar het niet gepubliceerde materiaal, zodat de latere onderzoeker zich een beeld
zal kunnen vormen van de wijze, waarop de auteur zijn bewijsmateriaal critisch
heeft gezift.
De onderzoekers, beiden geschiedkundigen, zijn door hun naspeuringen een
treffende ervaring rijker geworden. H un onderzoek betrof een weinig samengestelde
gebeurtenis, die zich op beperkt terrein in een korte tijdspanne had voltrokken.
E r waren getuigen, deelgenoten aan de ram p en buitenstaanders. En toch bleek het
uiterst moeilijk zich een duidelijke voorstelling van de gang der gebeurtenissen te
vormen en een oordeel vast te stellen.
Ja, meer dan dat: er waren schriftelijke overleveringen, getrokken uit w aar
nemingen en ervaringen van deelgenoten en van ooggetuigen; er was „een absoluut
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betrouwbaar en onopgesmukt verhaal”. En desniettemin wijkt onze voorstelling
van zaken, getrokken uit hoor en wederhoor, aanmerkelijk af van wat de over
levering heeft gegeven. Hoe uiterst bezwaarlijk moet het voor de geschiedkundige
wezen, louter op grond van schriftelijke overlevering een adaequate voorstelling
van slechts een enkelvoudige gebeurtenis uit het verleden te geven!
Z. W. SNELLER
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I
DE OORLOG

IN N O O R D - B R AB A NT

In de laatste dagen van Augustus en het begin van September 1944 scheen het
Duitse front ten westen van de Rijn in ontbinding te verkeren. Tussen 31 Augustus
en 9 September vorderden de Canadezen van Rouen tot Gent en Brugge. Nog sneller
gingen de Britten. Zij veroverden Amiens op de laatste dag van Augustus, op
3 September Brussel, en reeds daags daarna trokken zij ook de hoofdprijs uit de
grote verloting, het onschatbare Antwerpen, nagenoeg onbeschadigd. De uiteen
gerukte resten van het Duitse leger bewogen zich in verwarring tussen de Britse
eenheden. In een paar dagen tijds werd het grootste deel van het Belgische grond
gebied bevrijd. Nederland zag toe, sprakeloos van verbazing. In Heusden, als in
andere plaatsen, speelden de klokjes van het stadhuiscarillon dezelfde wijsjes als
vroeger, m aar het klonk zo tintelend als nimmer tevoren, om dat het de ouverture
scheen op een onmiddellijke, onuitsprekelijke heerlijkheid.
De tegenpartij was echter niet voornemens de Nederlanden even spoedig te
ontruimen als zij België had prijsgegeven. Generaal Reinhard, bevelhebber van het
88ste legercorps, kreeg in de middag van 4 September de opdracht met ingang van
de volgende morgen vijf uur de verdediging van het Albertkanaal op zich te n em en.')
Voor dit doel werden hem de 719de infanteriedivisie en een bataljon Nederlandse
Waffen SS uit ’s-Hertogenbosch ter beschikking gesteld. Reinhard m aakte spoed.
De 719de divisie werd nog diezelfde middag uit Hoek van Holland op weg naar
België gezonden. De volgende morgen vertrok de generaal met zijn staf uit Bilthoven
naar Moergestel, waar de staf kwartier zou maken, terwijl hij zelf aanstonds door
reed naar het Albertkanaal.
De Duitse legerleiding had er geen flauw begrip van, hoe het op dat ogenblik
was gesteld aan het Albertkanaal. De exodus uit België was nog in volle gang, toen
Reinhard zich op weg begaf. De eenheden, die hij ontmoette, hield hij aan en hij
informeerde naar hun opdracht. N a bevinding van zaken deed hij zoveel mogelijk
van deze strijdkrachten rechtsomkeert maken. Bij het Albertkanaal wachtte hem de
verrassing, dat luitenant-generaal Chili met een overschot van zijn bij de Seine ver
slagen leger en met een verzameling van zeer verscheiden strijdkrachten, die hij had
opgevangen, bezig was een nieuwe verdediging te organiseren. E r moest op gerekend
worden, dat het wel één of twee dagen zou duren, vóór de 719de divisie de haar
toegewezen sector van 80 km breed zou hebben ingenomen. Om deze reden oor
deelde Reinhard op de avond van 5 September: „Als de vijand verstandig doet,
*) Deze en andere gegevens over het Duitse leger, die in dit hoofdstuk worden vermeld, zijn
ontleend aan een manuscript van Hans W. Reinhard, General der Infanterie, Bericht über den
Einsatz des General-Kommandos d. 88. Armee Korps vom Albert-Kanal bis zur unteren Maas
vom 5 Sept. bis 21. D ez. 1944. D it verslag is gedateerd Allendorf bei Marburg/Lahn 8 Juni 1946
en werd mij welwillend ter beschikking gesteld door de Krijgsgeschiedkundige Sectie van de
Generale Staf te ’s-Gravenhage.
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zal hij zijn aanvallen onmiddellijk voortzetten”. Vooreerst zouden de geallieerden
moeten oprukken van Antwerpen naar de landengte van Woensdrecht, om de 15de
armee, die in Zeeland stond, waar ze met grote moeite over de Schelde naar ZuidBeveland werd overgezet, af te snijden. Bovendien zouden zij het Albertkanaal
moeten overschrijden, vóórdat er een doeltreffende Duitse verdediging was ingericht.
Zo groot was de chaos aan Duitse zijde, dat het wel acht of tien dagen heeft geduurd,
voordat Reinhard nauwkeurig wist, welke strijdkrachten hij tot zijn beschikking had
en welke gevechtswaarde zij bezaten.
W at generaal Reinhard het voordeligst achtte voor zijn vijanden, dat waren
Eisenhower en Montgomery ook beslist van plan te doen. Ons onmiddellijk doel,
had Eisenhower gezegd bij het overschrijden van de Seine, moet zijn, de vestiging
van bruggehoofden over de gehele lengte van de Rijn. Transportmoeilijkheden
bleken echter de grootste belemmering voor de uitvoering van dit plan. H et werd een
wedstrijd, welke van beide partijen het eerst de manschappen en de middelen bijeen
zou hebben, om toe te slaan. De uitslag ervan zou beslissend zijn voor het lot van
de drie zuidelijke provinciën van Nederland, voor Noord-Brabant in het bijzonder.
Op 6 September gaf Montgomery bevel, dat de opmars van het Britse Tweede
Leger in de sector Brussel—Antwerpen zou worden voortgezet. H et eerste treffen
was een verrassing voor generaal Reinhard. Hij had weinig verwachting van de
719de divisie. Zij was „bodenstandig” en had de stellingen bij Hoek van Holland
bezet gehouden. Eerst op het einde van Augustus had zij de uitrusting voor een
bewegingsoorlog ontvangen. Toch bleek het 743ste regiment, dat deel uitmaakte
van deze divisie, in staat te zijn aanvallen van de 7de Engelse tankdivisie bij Merxem,
ten noorden van Antwerpen, af te slaan. De terugtocht uit Zeeland was dus gewaar
borgd. Ook meer naar het oosten scheen het verloop der gevechten te prijzen. Met
zijn samengeraapte leger slaagde Chili er voorlopig in, het Albertkanaal in handen
te houden. Eerst na vijf dagen, op 11 September, vestigden de Engelsen een bruggehoofd over het Schelde-Maaskanaal, het verlengde van het Albertkanaal, oostelijk
van Heerenthals. „H et was m erkbaar”, schrijft maarschalk Montgomery, „dat de
vijand zijn evenwicht begon te hervinden”. *)
Dank zij de snelheid, waarmee Reinhard en Chili zijn opgetreden, heeft de Duitse
legerleiding vijf dagen tijdwinst gekregen. Generaal Student, de opperbevelhebber
aan het Brabantse front, heeft er zo goed mogelijk gebruik van gemaakt, met als
resultaat, dat de ontreddering werd overwonnen en dat van de Duitse strijdmacht
in het zuiden weer een bestuurbaar apparaat werd gemaakt. Slechts de kwaliteit
van de troepen liet, naar het oordeel der generaals, veel te wensen over, m aar hierin
was op korte termijn geen verandering te brengen. W at b.v. aan te vangen in het
veld met luchtafweertroepen, die nooit anders geleerd hadden dan afweergeschut
te bedienen? Onder deze omstandigheden begon de opmars der geallieerden naar
Nederlands grondgebied.
N adat het Albertkanaal was veroverd, rukten zij in de middensector op in de
richting van Turnhout en in het oosten uit Hasselt noordwaarts, blijkbaar op Eind
x) Montgomery, Despatch . . . describing the p a rt played by the 21st Army Group . . . from
D-Day to VE-Day, 1946, p. 47.
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hoven aansturend. Generaal Student leidde in eigen persoon de verdediging tegen
deze laatste aanval, m aar slaagde er niet in de Engelsen tegen te houden. Op
18 September moest hij Valkenswaard prijsgeven. M et het 245ste regiment, dat
juist was aangekomen, probeerde Reinhard rug en flank van het leger van Chili
te beschermen, maar ook hij kon niet verhinderen, dat de Engelsen hun entrée in
Brabant westwaarts uitbreidden tot op de lijn Reusel—Middelbeers. H et eerste
bedrijf van de strijd om Noord-Brabant was hiermede geëindigd, met als resultaat
een betrekkelijk succes voor de Duitsers. Generaal Dempsey, aanvoerder van het
Britse Tweede Leger, zou niet wandelen in Noord-Brabant, m aar vechten.
H et begin van de grote luchtlandingsoperatie Eindhoven—Arnhem op 17 Sep
tember, gelijktijdig met het overschrijden van de grens in het zuiden door het grond
leger, opende het tweede bedrijf. De inzet van deze onderneming ging ver uit boven
de beperkte betekenis van het Brabantse gebied. Wilden de Angelsaksische legers
nog vóór de winter de R uhr en de Noordduitse laagvlakte bereiken, dan mocht de
aanval op de Rijn niet langer worden uitgesteld. Daarom werd niet gewacht tot de
Scheldemonding was vrij gem aakt1), ondanks het risico, dat zonder het bezit van
de Schelde de verbindingslijnen te lang zouden worden. Voor Brabant betekende
het plan een uiterste kans om te worden gevrijwaard van een grootscheeps treffen
tussen bezetters en bevrijders.
De beslissing over deze bange vraag is mede bepaald op de eigen bodem van
de provincie. Heeft het slechte weer de troepen bij Arnhem beroofd van afdoende
versterking uit de lucht, ook over de grond kon hun geen doeltreffende versterking
worden toegevoerd, doordat het niet mogelijk bleek de corridor, gelijk het door de
luchtlandingstroepen veroverde gebied werd genoemd, snel genoeg te verbreden. Het
88ste Duitse legercorps heeft het zijne bijgedragen tot dit afweersucces. Generaal
Reinhard beschrijft, hoe hij op die gedenkwaardige Zondagmiddag van 17 Septem
ber aanvankelijk niets had om in te grijpen dan een politiebataljon uit Tilburg, welks
aanval op de Sonse Heide, noordelijk van Eindhoven, echter spoedig ineenzakte;
x) Volgens Winkler Prins Algemene Encyclopaedie 5, Supplement, Amsterdam 1948, blz. 425,
was de aanval op Arnhem „niet meer dan een strategische noodzakelijkheid in het plan-Antwer
pen” . En: „een geslaagd Arnhem zou op dat tijdstip een ijdele hoop voor Nederlandse verwach
tingen zijn gebleven” . Deze voorstelling is niet overeen te brengen met wat Eisenhower schrijft
op blz. 83 van zijn Report by the Supreme Commander to the Combined Chiefs o f S ta ff on the
Operations in Europe o f the A llied Expeditionary Force, 6 June 1944 to 8 M ay 1945, 1946, en
Montgomery op blz. 47 van zijn Despatch. Eisenhower schrijft o.a.: „The attractive possibility
o f quickly turning the German north flank led me to approve the temporary delay in freeing the
vital port o f Antwerp”. Vervolgens: „Passing over the bridges held by the airborne troops, the
armor was to push on to the Zuider Zee and thus, if successful, cut ofF the land exit o f enemy
troops in Western Holland . . . . The axis o f advance lay through Eindhoven . . . . Arnhem and
A peldoorn”. Montgomery schrijft in verband met het verlenen van voorrang aan de luchtlandingen
boven de onmiddellijke vrijmaking van Antwerpen, dat dit geschiedde ,,in view o f the time factor”,
hiermede klaarblijkelijk doelend op de nadering van de winter. D e grote operaties, die nog voor
1944 op het programma stonden, zouden echter niet worden uitgevoerd „until Antwerp or
Rotterdam could be opened” . D e strijd bij Arnhem was dus bedoeld als voorbereiding op verder
strekkende plannen, waarbij Oost- en Noord-Nederland rechtstreeks waren betrokken en WestNederland minstens indirect.
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hoe de volgende dag de 59ste divisie uit Zeeland werd aangevoerd, om te trachten de
corridor te doorsnijden; hoe dit eerst gelukte, nadat de groep Chili uit België was
ontboden om die poging te ondersteunen. Wat onder persoonlijke leiding van
Student hier bereikt werd, is daarna door Montgomery weer teniet gedaan. H et
succes was dus tijdelijk, m aar de uitwerking ervan toch gioot genoeg, om zich tot
in Arnhem te doen gevoelen. „On 25th September I ordered withdrawal of the
gallant Arnhem bridgehead”.1) H et tweede bedrijf was geëindigd, opnieuw met
enig voordeel voor de Duitsers en m et absoluut nadeel voor Brabant.
De derde phase, die nu intrad, bleek een ander karakter aan te nemen dan de
beide voorgaande hadden vertoond. Zij duurde van 25 September tot 21 October
en droeg veeleer het kenmerk van een stellingoorlog dan van een bewegingsoorlog.
Aanvankelijk heerste de grootste activiteit aan de oostwand van de corridor, die
zich van 20 September tot 1 October over zijn gehele lengte langzaam oostwaarts
verplaatste. Klaarblijkelijk poogden de Engelsen naar de Maas door te dringen en
van Cuyk, dat op 17 September door de „airbornes” was genomen, tot Sittard, waar
de Amerikanen stonden, een ononderbroken rivierfront te vormen. Op 1 October
was echter nog slechts het stuk van Cuyk tot Boxmeer veroverd. Verder zuidwaarts
waren zij opgerukt tot het kanalenstelsel van de Peel, waar de strijd heftig heen en
weer golfde. Overloon werd op 14 October definitief bevrijd. De opmars in deze
richting was hiermede echter voorlopig ten einde. W at oostelijk lag van de Peelstelling, zou moeten wachten tot de tweede helft van November.
Een tweede toneel, waar heftige veldslagen woedden tijdens de derde phase, was
het uiterste zuidwesten van Brabant. Hier streden de Canadezen, die op 6 October
bij Putte de Nederlandse grens overschreden, om de rechteroever van de Schelde
vrij te maken. A an Duitse zijde stond het 67ste legercorps in de verdediging, dat
de helft van het zuidfront van het 88ste corps had overgenomen. Bij Woensdrecht
werd gestreden met een verbetenheid, die de strategische betekenis van deze plaats
duidelijk deed uitkomen. Eerst op 23 October behaalden de Canadezen hier definitief
de overwinning en kregen zij de landengte van Zuid-Beveland vast in handen.
Vergeleken met hetgeen in het oosten en in het zuidwesten van B rabant is ge
beurd, zijn de zorgen van generaal Reinhard in midden-Brabant na 25 September
wel te dragen geweest. De luchtlandingen hadden hem gedwongen zijn hoofdkwartier
van Moergestel naar Dongen te verplaatsen. Nu de linkervleugel van het 88ste corps
door de luchtlandingen zulk een lang front had gekregen, was de 712de divisie, die
12 km oostelijk van ’s-Hertogenbosch de verdediging voerde, aan dit corps toe
gevoegd en dus mede onder het bevel van Reinhard gesteld. M aar de westwand van
de corridor bleef onbeweeglijk, week in week uit. De verbindingsweg Eindhoven—
St. Oedenrode—Grave lag nog steeds onder het bereik van de Duitse artillerie,
m aar het scheen de Engelsen slechts matig te interesseren. Aan het zuidfront heeft
Reinhard even te maken gehad met een opmars van de Canadezen uit Turnhout, die
rechtstreeks op Tilburg schenen aan te stevenen. H et offensief werd ingezet gelijk
tijdig met de aanval uit het bruggehoofd noordelijk van Antwerpen, blijkbaar als
1)

Montgomery, Despatch, p. 50.
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afleidingsmanoeuvre. Op 3 en 4 October viel de sector Baarle-Nassau—Hilvarenbeek
in handen der Canadezen, Goirle zou spoedig volgen. Chili, die overal heen werd
gestuurd, waar beslissend nadeel dreigde, werd van het front bij Schijndel, waar
hij de „airbornes” had bestreden, weggeroepen, om zuidelijk van Tilburg hulp te
bieden. Goirle werd door hem heroverd, de aanval der Canadezen nam een einde.
Ondanks de merkwaardige rust, welke hem zo lang vergund werd, had generaal
Reinhard geen behaaglijk gevoel over zich. Hij zag met bezorgdheid naar zijn linker
vleugel, nog altijd gevormd door de 712de en de 59ste divisie, waarvan hij in het
bijzonder de eerste niet veel waard achtte. Toen de 7de Britse tankdivisie in deze
sector werd gesignaleerd, verwachtte Reinhard, dat spoedig een zware aanval op
Den Bosch ondernomen zou worden en dat de Engelsen daarna zouden trachten
hun opmars voort te zetten langs de linkeroever van de Bergse Maas. In dat geval
zou de gehele 15de armee in B rabant met omsingeling en vernietiging worden be
dreigd. In het midden van October verplaatste de generaal zijn hoofdkwartier van
Dongen naar Herpt, teneinde de linkervleugel in het oog te houden. M aar wat
Reinhard ook verwacht heeft, het uur „H ” bleek nog niet gekomen. H et derde deel
van de oorlog om Brabant sleepte zich voort, langdradig, lusteloos.
Eindelijk, 21 October, groot offensief! „Der erwartete Grossangriff auf Hertogenbosch” brak los. „Die ganz schwache” 712de divisie kon de zware druk niet weer
staan, gaf op 22 October Nuland prijs en werd teruggeworpen tot in Den Bosch.
De 59ste divisie, die meer naar het zuiden stond, moest nu ook achteruit, om niet
uit de hoofdstad in de rug te worden aangevallen. De Britten deden door aanvallen
met tanks en infanterie en het meest door artilleriebeschieting „mit grossem Munitionseinsatz” het hunne ertoe om de voorgenomen terugtocht krachtig te bevorderen.
Dit offensief van 21 October bleek de inzet te zijn van een gehele reeks operaties,
uitgaande van het twaalfde Britse legercorps. De tweede aanval werd uitgevoerd
in de sector Schijndel, dat op 25 October werd bevrijd. Nog verder naar het zuiden
werd een derde offensief ontketend uit St. Oedenrode en een vierde uit Best. De
gehele westwand van de corridor kwam nu in beweging. H et krijgsverloop geleek een
machtige cirkelbeweging m et het vaste punt in Nuland, terwijl het andere been
van de passer een lijn beschreef van Best over Oirschot, Moergestel, Tilburg en
Loon op Zand naar Waalwijk. De strijd om het bezit van ’s-Hertogenbosch duurde
van 24 tot 26 October. In het westelijk stadsdeel werd nog tegenstand geboden
tot de 27ste.
Terwijl dus de linkervleugel en het centrum van het 88ste corps werden opge
rold, was ook de rechtervleugel in het zuiden niet rustig en bevond zich daarbij
aansluitend verder naar rechts ook het 67ste corps in grote moeilijkheden. Engelsen
en Canadezen brachten gelijktijdig het gehele zuidelijke deel van het front in be
weging. Van de lijn Woensdrecht, Zundert, Ulecoten, Alphen, Goirle begon een
onweerstaanbare opschuiving naar het noorden. Tussen Tilburg en Breda werd aan
sluiting gemaakt met de troepen, die uit Best naar het westen waren opgerukt. De
grote steden werden nagenoeg gelijktijdig bevrijd. ’s-Hertogenbosch en Tilburg op
de 27ste, in het westen Bergen op Zoom ook op de 27ste, Breda op de 29ste en
Roosendaal op de 30ste October. In het noorden werd het middenstuk van de
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Langstraat bereikt. H et gebied van Baardwijk tot Raam sdonk werd bevrijd op het
einde van de m aand en het front in deze sector opgeschoven tot aan de Bergse Maas.
Eindelijk had B rabant dan toch nog zijn bliksemoorlog gekregen, later dan
verwacht en met meer gevechten dan gehoopt was. De snelheid was niet zo groot
geweest, of de Duitsers hadden door tijdig terugtrekken de samenhang van hun
front steeds weten te bewaren, aldoor gebruik makend van kanalen en riviertjes
om esn nieuwe linie te vormen. Daardoor was het mogelijk geworden de omsingeling
en vernietiging van de 15de armee te voorkomen. Generaal Reinhard kon m aar niet
begrijpen, waarom de verovering van ’s-Hertogenbosch n b t werd gevolgd door een
opmars langs de Bergse Maas. H et uitblijven van deze manoeuvre heeft het hem
mogelijk gemaakt bijtijds de veerdiensten in gereedheid te brengen, het merendeel
der artillerie af te voeren, de voertuigen, de legertros; tenslotte is ook het leger zelf
overgezet, hetgeen, zoals nagenoeg alle vervoer, in de nacht geschiedde en zonder
grote ongelukken werd volbracht, ondanks hoge vloed van de Maas, die wild door
de storm werd bewogen.
Deze aftocht is uitgevoerd in de eerste dagen van November. Terwijl dit proces
aan de gang was, bleef de achterhoede van het 67ste corps in noordwest Brabant
de linie Dintel, M ark en M arkkanaal verdedigen. De plaatsen ten noorden van deze
lijn werden eerst op 4 en 6 November bevrijd en het dorp Moerdijk het laatst op
9 November.
In de sector van het 88ste corps, dat in de Langstraat stond, was de toestand
van dezelfde aard. Op de rechtervleugel van dit leger werd Geertruidenberg bezet
gehouden tot 5 November. Op de linkervleugel bleef nog een bruggehoofd van
groter omvang in Duitse handen, daar de troepen van Reinhard hier een laatste
verdedigingslinie konden innemen achter het Afwateringskanaal. Dit kanaal loopt
zuidelijk van ’s-Hertogenbosch evenwijdig aan het eerste gedeelte van de Langstraat,
kruist deze onmiddellijk oost van Baardwijk en bereikt ten noordwesten van deze
plaats de Bergse Maas, tegenover Drongelen op de noordelijke oever. Daarom wordt
het Afwateringskanaal ook wel het Drongelens kanaal genoemd. In dit bruggehoofd
liggen de Langstraatdorpen Vlijmen, Nieuwkuijk en Drunen; ten noorden van laatst
genoemde plaats Elshout, voorts Heusden met zijn onderhorigheden Oudheusden,
Herpt en Hedikhuizen; ten westen daarvan Heesbeen en Doeveren en in het oosten
aan de Dieze het dorp Engelen. ’)
Uit hetgeen gezegd is over de Duitse strijdkrachten, die bij ’s-Hertogenbosch
hebben gestreden, valt af te leiden, dat in de eerste week van November in het
gebied achter het Afwateringskanaal de aanwezigheid van de 712de en de 59ste
divisie mag worden verondersteld. De 712de divisie was heel zwaar gehavend. Op
bevel van het oppercommando van de 15de armee werd dit kranke geval via Heus
den naar Zaltbommel afgevoerd, waar het met nieuwe krachten zou worden versterkt
en opnieuw georganiseerd. De sector westelijk van Den Bosch werd sedert begin
November uitsluitend door de 59ste divisie bezet gehouden.
*)

Zie nevenstaande kaart
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H et wachten van de ingezetenen van Heusden en omliggende plaatsen werd op
een zware proef gesteld. Op 30 October was Waalwijk bevrijd, Den Bosch al drie
dagen eerder. N a hetgeen er sedert 21 October in acht dagen was gebeurd, mochten
zij verwachten, dat hun bevrijding onmiddellijk voor de deur stond. Meermalen
had het lot van deze streek in de weegschaal gelegen. In het begin van September
aan het Albertkanaal, toen Reinhard en Chili te elfder ure nog een front hadden
gevormd, waarmee aan de tankraces van de Britten een einde was gemaakt en de
hoop op een doorstoot tot minstens aan de Bergse Maas was verijdeld! Voorts op
25 September, toen de nederlaag bij Arnhem de kans op een pijnloze bevrijding
aan Brabant ontnam! Daarna in de lange weken van October, toen de aanval op
Den Bosch maar niet wilde komen! Een aanval op de hoofdstad in de eerste week
van October, gevolgd door een opmars langs de Bergse Maas, zou in die tijd, toen
het front van de andere sectoren nog zó ver naar het zuiden lag, aan het gehele
Langstraatgebied een soortgelijke bevoorrechting hebben kunnen geven als aan vele
plaatsen binnen de corridor ten deel gevallen was! Geen van deze mogelijkheden
was vervuld. Nu was de streek achter het Afwateringskanaal een laatste bruggehoofd
geworden. W at zou er niet kunnen gebeuren, vóór de Duitsers uit deze voor hen
gunstige stelling waren verdreven? En van de brug over de Bergse Maas mochten
de Heusdenaren zich de eerstkomende dagen zeker ook geen plezier beloven.
Op 28 October vielen de eerste granaten in Heusden. De bevrijding stond voor
de deur, m aar zij draalde en talmde, dag aan dag, hoe vurig ook naar haar werd
verlangd.
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II
HEUSDEN

IN

DE

BEZETTINGSTIJD

De betovering die weldadig uitstraalt van de geschiedenis van 1944— 1945, is
die van het vriendelijk morgenrood, dat een einde m aakt aan de angsten der duis
ternis. W at in Heusden leefde in die critieke weken tussen donker en licht, het ver
langen naar de bevrijding, de gelatenheid, waarmee de daaraan verbonden gevaren
werden tegemoet gezien, kan alleen worden medebeleefd tegen de achtergrond van
het vijfjarig tijdvak, dat voorafging. Hier volgen enige hoofdzaken uit het locale
gebeuren te Heusden in die periode.
Toen van 1893— 1904 de Bergse Maas werd gegraven, heeft men deze waterweg
noordelijk van haar voorganger, „het Oude M aasje” , aangelegd, zodat Heusden op
haar zuidelijke oever kwam te liggen. Vóórdien had de oude vestingstad de land
engte beheerst tussen de Maas noordoostelijk van de vesting en het Oude Maasje,
dat onmiddellijk ten zuiden van haar wallen stroomde. Deze ligging heeft door de
eeuwen heen strategische betekenis aan Heusden gegeven. De predikant Jacob van
Oudenhoven, die de stad leerde kennen, toen hij na zijn studietijd te Leiden in de
Heusdense pastorie door de geleerde Gijsbertus Voetius werd onderwezen, heeft in
1651 een „Beschrijvinghe der wijt-vermaerde frontier-Stadt Heusden” uitgegeven,
waarin hij het niet aan krijgshistorische bijzonderheden heeft laten ontbreken. Hij
m aakt o.a. melding van haar verwoesting door „Deenen ende Normannen” in 839.
Uit een ander woelig tijdvak in de vaderlandse geschiedenis vermeldt hij de ver
overing van Heusden in 1420 door Jacoba van B eieren.2)
De langdurigste oorlog, die op Nederlandse bodem is uitgevochten, de tachtig
jarige strijd tegen Spanje, heeft aan de brede stromen, die het midden van het land
parallel van oost naar west doorsnijden, groter invloed gegeven op de loop der
historie, dan vroeger of later ooit het geval is geweest. Heusden ondervond aanstonds
in 1568 dat er oorlog was. Een compagnie „Albanische ruyters, ghemeenlijck ghenaemt Rooy-rocken”, streek er neer; zij moest voorzien worden van kost, haver
en hooi, en vermoordde drie burgers. In 1569 werd de stad door kapitein Waerdenburgh op de Spanjaarden veroverd. Toen er munitie onder zijn troepen werd uit
gedeeld, is per ongeluk „een brandende londt in ’t buskruyts-tonneken ghevallen”.
De ontploffing, die volgde, veroorzaakte brand, waarbij een derde van de stad in
de as werd gelegd, waaronder het stadhuis en de St. Catharinakerk. In September
werden de Spanjaarden weer heer en meester. „Anno 1574 bedreef het Hoogduytsch
garnisoen binnen Heusden grote moedtwil, ende leden de burghers daer van groote
overlast.”
N a de Pacificatie van Gent vertrokken de Spanjaarden en Heusden stelde zich
op het eind van 1577 vrijwillig onder de Prins van Oranje. In 1589, kort na een
hevige muiterij van het Staatse garnizoen, sloeg Karei van Mansfeld het beleg voor
')
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de stad, onderdeel van de krachtige en hoogst gevaarlijke poging van de hertog van
Parm a om de gehele Nederlandse opstand te onderwerpen. N a vijf maanden, toen
het najaar aanbrak, was Mansfeld echter gedwongen het beleg op te breken, daar
zijn stellingen in gevaar kwamen door het hoge water te worden overstroomd. De
schansen in de omgeving, in Elshout, Doeveren en Hemert, werden het volgende
jaar door M aurits heroverd. ') Heusden bleef „frontier-stad”, de gehele oorlog door
en bleek van groot belang voor de verovering van B rabant in de tweede helft van
de tachtigjarige oorlog. De stadswallen, die nog heden het stratencomplex omsluiten,
zijn in hun anachronistisch voorkomen de onmiskenbare herinnering aan dit tijdvak
uit het nationaal verleden.
Welke strategische waarde de moderne oorlog aan een stad als Heusden zou
toekennen, was een aangelegenheid, waarom trent in 1940 niet zo gemakkelijk een
voorstelling viel te maken. Zeker was alleen, dat de brug over de Bergse M aas aan
de krijgsgoden meer belang zou inboezemen dan de historische wallen uit het tijd
perk der vestingoorlogen. Toen de Duitse invasie op 10 Mei een aanvang had ge
nomen, kregen Nederlandse troepen al spoedig de verdrietige taak gewezen bij
voorbaat onmogelijk te maken, dat over Heusden een inval zou worden gedaan in
het land tussen de grote rivieren. Op Zaterdag 11 Mei, om half zes in de morgen,
ging de brug over de Bergse M aas de lucht in; kwart voor zes volgde de brug over
het „Heusdens K anaal”, de verbinding tussen Bergse Maas en Maas ten westen
van het eiland van Neder-Hemert. Toen de vijf oorlogsdagen voorbij waren, moest
die daad van verdediging bekocht worden m et het dagelijks ongemak van reizigers,
die zich met roeibootjes konden laten overzetten tegen een veergeld van tien cent
per keer. Spoedig echter begon op de noordelijke oever het herstel der overspan
ningen en op 29 M aart van het volgend jaar werd de grote brug weer in gebruik
genomen. Ook de brug over het Kanaal werd hersteld.
Een lelijk litteken van de bliksemoorlog was daardoor snel en onzichtbaar ver
groeid. M aar menige oorlog snijdt dieper in de zielen dan in het vlees. Weliswaar
onderging de gewone gang van het dagelijks leven aanvankelijk slechts weinig ver
andering. M et uitzondering van de Duitse zomertijd, die de boeren nog veertig
minuten hatelijker vonden dan vroeger de Nederlandse, afgezien verder van een
schuchtere uitbreiding van rantsoeneringsmaatregelen, bleef het uiterlijke doen van
Heusden verlopen, alsof er niets was gebeurd. De zekerheid echter, dat deze be
stendigheid m aar tijdelijk was, veroorzaakte ook in de afgelegen, stille stad een
gevoel van onvrijheid en onveiligheid, terwijl het onmogelijk was, of mogelijk te
schrikwekkend, zich voor te stellen, wat de toekomst zou kunnen brengen. Het
vernederendst van al was het heulen van zwakke of verraderlijke of winzuchtige
lieden met de partij aan welke zij voorbarig de overwinning toeschreven, zonder
door het kennelijk onrecht te zijn gegriefd of zich door enige morele reserve te laten
weerhouden van het verlenen van diensten aan de vijand. H et gilde der collabora
teurs was ook in Heusden vertegenwoordigd, en in zoverre bij bepaalde gelegen
heden zijn krachten te kort schoten, ontving het versterking van buiten.
*)
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Op 30 Augustus 1941 werd in een der hotel-restaurants voor het eerst een
propagandavergadering van de N.S.B. gehouden. Luidsprekers waren meegebracht
om in de straten te worden opgesteld, hetzij voor het geval de zaal te klein mocht
blijken, dan wel om aan het gesproken woord iets groter draagkracht te geven, als
het binnen wat leeg mocht blijven. Toen de vergadering aanving, was vrijwel niemand
op straat. Over de toestand in de zaal zijn geen berichten, tenzij een indirect symp
toom, dat krachtig uit de luidsprekers kwam vallen: „Jullie zitten nu wel allemaal
achter gordijntjes en op een kier staande ramen te luisteren, m aar er komt een tijd,
dat ge naar mij zult moeten komen luisteren”.
Een jaar later heeft Heusden bezoek van de leider gehad. Acht vlaggen heetten
hem welkom. Inspectie van de W.A., die van heinde en ver was aangevoerd, zou
aan het geheel een militaire omlijsting geven. H et beschikbare aantal bleek niet
bevredigend. De aanvoerder van de troep had echter de begaafdheid van een theater
directeur, en wist hoe men in zulk een geval toch een groot leger kan suggereren.
W anneer een gedeelte was geïnspecteerd, ging het in looppas naar een volgend punt
van inspectie, hetgeen tot vier keer toe zou zijn gebeurd. M et zulk leedvermaak
amuseerde zich Heusden, precies als overal elders gebeurde.
Hoezeer zodanige anecdotes van geestelijke weerstand getuigen, zij hebben niet
kunnen verhinderen, dat het langzaam van kwaad tot erger is gegaan. De Neder
landse Unie, die voor het merendeel der leden een symbool van nationale saam 
horigheid was, werd op het eind van 1941 ontbonden, waardoor ook de leden van
de afdeling Heusden werden beroofd van een laatste restant van zelfstandig Neder
landerschap. Niet van symbolische, m aar van grote reële betekenis was het, dat op
talrijke plaatsen de burgemeesters werden ontslagen, waarmee steeds een intensiever
bezettingsregiem werd ingeluid. Gelukkig de gemeenten, die geen wisseling van be
stuur beleefden, een voorrecht, dat Heusden al te vroegtijdig verspeelde. Toen de
oorlog uitbrak, was de heer G. H. J. Steemers er burgemeester. Op 29 October 1941
m aakten de Duitsers een einde aan zijn bewind, zonder dat zij aanstonds een op
volger benoemden. W ethouder De H aan trad op als waarnemend burgemeester, tot
dat in April de heer A. van Delft, secretaris-ontvanger der gemeente, thans burge
meester, als waarnemer werd aangesteld. In Mei volgde evenwel de onvermijdelijke
benoeming van een gegadigde, die het welgevallen van de bezettingsmacht genoot.
H et was iemand uit Zeeuwsch-Vlaanderen afkomstig, A. Thomaes genaamd, inder
daad een n.s.b.’er. Hij werd geïnstalleerd op Zaterdag 9 Mei 1942. Ter muzikale
opluistering was een W.A.-muziekcorps van elders aanwezig.
De nieuwe functionaris hoopte zijn gemeente diep te doordringen van de opvat
tingen van de partij, die hij aanhing, daartoe gebruik makend van de methode, die
in de eerste jaren van de bezettingstijd overal werd aangewend: oprichting van
nationaal-socialistische organisaties en krachtige propaganda voor die instellingen.
Een van zijn eerste initiatieven gold de instelling van een afdeling „Jeugdstorm” in
Heusden. T ot dan toe had niemand erover in de w ar gezeten, dat er windstilte
dreigde in jong Heusden, m aar pastoor F. Mommers kwam door de plannen van
de nieuwe burgemeester plots tot het inzicht, dat het zonder zulk een vereniging
beslist niet ging. Op zijn instigatie werd een katholieke jeugdvereniging opgericht.

20

H et is niet zeker, dat zonder deze improvisatie de jeugd van Heusden voor de
verlokkingen van de burgemeester zou zijn bezweken. De protestanten achtten zulk
een voorzorg niet nodig. Zeker is, dat de burgemeester zijn eerste mislukking in
casseerde. Hij kreeg slechts een klein aantal kinderen, afkomstig uit de weinige
n.s.b.-gezinnen, die de stad rijk was. Ook de andere mantelorganisaties dienden
zich aan: technische noodhulp, volksdienst, winterhulp, alles met hetzelfde mini
male resultaat.
De bemoeiingen van burgemeester Thomaes met de jeugd bleven tot dit weinige
niet beperkt. In het kader van de vernieuwingsidealen op het gebied van opvoeding
en huwelijkszeden vaardigde hij in het begin van 1943 voorschriften uit, waarbij de
bewegingsvrijheid zowel van de mannelijke als van de vrouwelijke jeugd werd be
perkt. Op zichzelf een maatregel, waarvoor misschien iets te zeggen viel, m aar die
de bevolking niet kon waarderen, om dat de mogelijk goede bedoeling gecompromit
teerd werd door de losse opvattingen om trent moraal en zedelijkheid, welke de
heersende macht voor het overige was toegedaan. Zo moet het verklaard worden,
dat een „intellectuele, anonieme briefschrijver” , gelijk Thomaes hem met egale min
achting voor beide hoedanigheden aanduidde, de burgemeester een brief schreef,
waarin polemisch over de getroffen maatregel werd uitgeweid en intrekking werd
gevraagd.
De burgemeester achtte het niet beneden zich, de briefschrijver met een antwoord
te dienen. Thomaes heeft het stuk met Latijnse en Franse en natuurlijk Duitse
aanhalingen versierd, blijkbaar niet bevreesd, dat ook hijzelf ervan verdacht zou
worden tot de secte der geletterden te behoren. H et gevaar was overigens te riskeren,
daar de inhoud van de brief als een overtuigend alibi kon gelden. N a te hebben
vastgesteld, dat in de democratische tijd het aantal idioten en erfelijk belasten tal
rijker was dan het gezonde element, verzekerde de brief, dat de nationaal-socialistische staat voor veredeling zou zorgen en dat er voortaan geen stemvee zou worden
aangekweekt. H et werkwoord, dat de brief hiervoor steeds gebruikte, was aan de
veehouderij ontleend. Twee kantjes vol van cynisme bewezen ten overvloede, dat
Heusden zich van deze zijde geen pastorale waakzaamheid over de jeugd kon laten
welgevallen.
H et jaar 1943 bracht echter groter ongeluk dan papieren veldslagen op het
ideologische front. In het gehele land trad de definitieve wending in naar een politiek
van geweld en bedreiging van het volksbestaan. Ook Heusden werd in opschudding
gebracht door arrestaties. De gemeente-veldwachter Pierre Halmans had enige Joden
in zijn huis verborgen. D at was uitgelekt, en op zekere dag in Februari werd er door
de S.D. een overval gedaan. De Joden werden ontdekt en gearresteerd en Halmans
met hen. Zijn vrouw zag echter kans te ontsnappen. De heren Vreeswijk en Schim
mel wisten haar, toen het onmiddellijk gevaar was geweken, naar een veiliger oord
over te brengen. De hulpvaardigheid, die zij bewezen hadden, drong echter wederom
tot verkeerde oren door en op 9 M aart werden zij gearresteerd. De heer Schimmel,
een medicus, bleef tien weken gevangen, Vreeswijk twintig weken. N a hun vrij
lating waren zij echter nog niet veilig, hetgeen dokter Schimmel heeft ondervonden,
toen hij een jaar later opnieuw in de val werd gelokt.
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Onderdrukking en verraad waren oorzaak, dat langzaam georganiseerd verzet
ontstond. Geldinzameling voor gezinnen, waarvan de kostwinners in Engeland ver
toefden, had Heusden reeds in de eerste jaren van de bezetting gekend. Optimisten,
die het niet konden laten in de toekomst te zien, hadden ook reeds een begin ge
maakt met de oprichting van de O.D., een ordedienst, gevormd zowel in kringen
van oud-militairen als onder burgers, welke het oog hield gericht op het ogenblik,
waarop de bezettende macht uit Nederland zou worden verdreven. H et zou gewenst
zijn, zo meende men, dat onder die omstandigheden een organisatie klaar stond
om de vitale belangen van het openbare leven te verzorgen, de openbare orde te
handhaven en strategische punten en publieke gebouwen te bezetten.
In M aart 1941 had het hoofd van de O.D. in het gewest Noord-Brabant de heer
C. H. van Everdingen, te Heesbeen, gemeente Heusden, benoemd tot commandant
van het district Heusden, met de opdracht medewerkers te werven. De heer van
Everdingen nam het besluit slechts een gering aantal personen in het vertrouwen
te nemen. W aar de eerste en voornaamste bedoeling van de O.D. nog zo ver in
het verschiet lag, is van overhaasting geen sprake geweest. Getrouw aan de opzet
is tijdens de bezetting aan de groep geen uitbreiding gegeven. Als het ogenblik van
handelen zou zijn aangebroken, zo stelde men zich voor, zou aan allerlei tevoren
uitgekozen personen voor bepaalde diensten medewerking worden gevraagd. Zo is
het bij de bevrijding ook werkelijk gegaan in Heusden. Of de voorgenomen plannen
voldoende vastheid van vorm hadden voor het geval, dat tussen het einde van de
bezetting en de terugkeer van het Nederlands gezag een enigszins langdurig inter
regnum had bestaan, valt echter lichtelijk te betwijfelen.
Behalve aan het ontwerpen van een toekomstplan besteedde de O.D. zijn aan
dacht aan de controle op politieke en economische samenwerking met de vijand.
Deze laatste beperkte zich in Heusden hoofdzakelijk tot de activiteit van de scheeps
werf De H aan, waar grote bedrijvigheid heerste, de gehele oorlog door, in dienst
van Duitse opdrachtgevers. Was het moeilijk te beoordelen in hoeverre hier van
gedwongen dan wel van vrijwillige collaboratie moest gesproken worden, gemakke
lijker viel de schuldvraag te beantwoorden, waar het politieke samenwerking betrof.
Een overzicht van de openlijke en de geheime handlangers van de vijand verschafte
de O.D. zich zeer voordelig, toen een van zijn leden ten koste van de somma van
vijftien gulden inzage wist te verkrijgen in de boekjes, die de administratie bevatten
van de n.s.b. in Heusden. Deze overeenkomst werd aangegaan met het mannetje,
dat met de inning der contributies was belast.
De nood van het jaar 1943 vroeg echter ook om rechtstreeks verzet, in de vorm
van hulp aan de zeer velen, die gedwongen waren onder te duiken. Individuele
activiteit groeide uit tot een organisatie, de L.O., Landelijke Organisatie voor hulp
aan onderduikers. Ook in Heusden was zij vertegenwoordigd, gedeeltelijk door
dezelfde personen als de O.D. Onderduikers werden van bonkaarten en van zakgeld
voorzien. In voorkomende gevallen werd voor illegale persoonsbewijzen gezorgd.
Door samenwerking met de rijkspolitie kon de L.O. berichten doorgeven over huis
zoekingen, die aanstaande waren.

22

T ot dergelijke werken van barmhartigheid is het illegale werk in Heusden be
perkt gebleven. Vergeleken met de prestaties van elders is het van bescheiden
betekenis geweest. Piloten- en jodenvervoer van boven de rivieren tot over de Bel
gische grens, wapensmokkel en in de bevrijdingsmaanden de gevaarlijke „linecrossing” gingen buiten de hier aanwezige ondergrondse steunpunten om. De ver
dienstelijkheid moet dan ook meer worden gezocht in het goede dan in het grote
werk, dat hier is verricht. De mannen, die er zich aan gewijd hebben, maken een
betrouwbare en aangename indruk, als één hunner schrijft: „Wanneer wij letten op
hetgeen door anderen is verricht, dan schamen de zogenaamde illegalen van Heusden
zich, als verzetsgroep te worden aangemerkt”.
Zonder al te zeer van de oorlog te hebben geleden, wederom gemeten naar de
m aatstaf der grote dram a’s, die in andere delen van het land waren voorgevallen,
had Heusden het jaar 1944 zien aanbreken. De ster van de Duitsers was nu sterk
aan het dalen, m erkbaar zowel voor vaderlandse als voor onvaderlandse elementen.
Op vele plaatsen heeft de verwachting van de komende nederlaag de machthebbers
op hoge en lage posten tot heviger terreur geprikkeld. H et zou mogelijk geweest zijn,
dat ook Heusden het zo had getroffen met zijn burgemeester. In aanmerking ge
nomen de grote woorden in de jaren, die verstreken waren, zou dat zelfs niet geheel
onwaarschijnlijk zijn geweest. De andere mogelijkheid was, dat het naderende einde
door de machthebbers beschouwd werd als het begin van een volgende tijd, waarin
het niet behaaglijk zou zijn felle vijanden te moeten duchten en de schuld voor grote
misdrijven te moeten boeten.
Sommige ingezetenen wensten zich een oordeel te vormen over hetgeen van deze
burgemeester nog verwacht of gevreesd moest worden. Daartoe was het nodig enige
omgang met hem aan te gaan. De boycot werd gedeeltelijk opgeheven. N a bevinding
van zaken scheen tot bijzondere ongerustheid geen reden te bestaan. H et bleek, dat
de burgervader niet onbekend was met de aanwezigheid van onderduikers, van wie
hij er verschillende met name wist te noemen. Ook de illegale werkers kende hij in
die verborgen hoedanigheid. H et gerucht van de laatste weken, dat op het stadhuis
een lijst gereed lag met namen van personen, die voor gijzeling zoudèn worden
gearresteerd, bleek op losse gronden te berusten, en Thomaes beweerde, dat zo lang
hij burgemeester bleef, dergelijke arrestaties niet gebeuren zouden. Deze confidenties
werden verkregen tijdens een fuifpartijtje, waarbij erop gespeculeerd werd, dat onder
het gebruik van geestrijke dranken de mededeelzaamheid gewoonlijk groter wordt.
N a de ontnuchtering bezag burgemeester Thomaes de toestand weer in het
prozaïsche, glansloze perspectief van het naderend einde. De overrompeling van
België stelde hem voor de noodzaak van een onmiddellijk gewetensonderzoek,
waarbij het de vraag was, of zijn goede daden zwaarder zouden wegen in de schaal
der gerechtigheid dan de slechte. De uitslag was blijkbaar negatief. Op M aandag
4 September vertrok de familie naar Kleef, de burgemeester zelf eerst laat in de
avond. In sommige kranten werden de vluchtende dignitarissen betiteld als „labbe
kakken”, een omschrijving, die ook op Thomaes is toegepast. ') H et ogenblik voor
1)
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deze stoutmoedigheid was niet gelukkig gekozen. In zover alleen de vlucht er aan
leiding toe gegeven heeft, zou iets meer grootmoedigheid mogelijk zijn geweest.
Thomaes heeft blijkbaar tot de zgn. idealisten onder de n.s.b.’ers behoord, een groep,
die in het algemeen meer heeft misdaan door verkeerde woorden dan door minder
waardige daden of regelrechte misdaden. De betoonde verdraagzaamheid jegens
onderduikers en illegalen had een motief kunnen zijn, om de algemene vreugde over
het vertrek met een andere woordkeus te bejubelen.
De aftocht van de burgemeester was de inleiding op een dag vol spanning en
avontuurlijke drukte. Duitse troepen in volle terugtocht kwamen door Heusden, in
de richting van de brug, en verdwenen naar het L and van Altena en de Bommelerwaard. Ook bij de scheepswerf was iets belangwekkends gaande. D aar was een
mijnenlegger, eventueel mijnenveger, in aanbouw. Zijn onvoltooide staat op deze
critieke dag, die langer verblijf in Heusden onmogelijk maakte, wekte leedvermaak
van allen, die het zagen. H et schip was zover voltooid, dat het drijvend was, m aar
het kon niet varen op eigen kracht. E r werd een sleepboot gerequireerd om het naar
R otterdam te brengen. H et lag in de bedoeling „binnendoor” te gaan, d.w.z. door
het Heusdens Kanaal, de M aas en de Merwede. Een reis over de Bergse M aas en
het Hollands Diep werd vermoedelijk te onveilig geacht.
H et bezwaar tegen het Heusdens Kanaal was echter, dat de vaargeul zelfs bij
hoogste waterstand voor dit schip waarschijnlijk niet diep genoeg zou zijn. Het
vertrek was bepaald op ’s middags twaalf uur. W at verwacht moest worden, ge
beurde al spoedig. Ternauwernood was het Kanaal bereikt, of het schip geraakte
aan de grond. De opvarenden wisten niet beter te doen dan met handgranaten zo
groot mogelijke verwoesting aan te richten, opdat niets van waarde een buit van de
geallieerden zou worden. H et hulpeloze karkas, dat weldra door Engelse piloten
als oefeningsdoel werd gekozen, wiste enigszins de bittere herinnering uit aan de
feestgelagen die in de bezettingsjaren diverse malen waren aangericht, telkens als
een schip door de werf was afgeleverd.
Vordering van scholen en huizen, inkwartiering van soldaten, S.S.-bewaking van
de brug, die met vier grote en een reeks kleine mijnen werd voorzien, dat waren
duidelijke kentekenen, dat het voor de bevolking tijd werd zich zo goed mogelijk
voor te bereiden op de gevaren, die met zekerheid verwacht moesten worden. In
hotel „H et W apen van Amsterdam ” werd een Duitse commandopost ingericht.
M annen en jongens uit de stad en omgeving werden aan het graven gezet, waaraan
met de gebruikelijke tegenzin gevolg werd gegeven.
Op 17 September, de dag der luchtlandingen, geraakte de reeds gedaalde op
winding andermaal tot een hoogtepunt. Op een afstand van niet meer dan een
taxirit was thans de vrijheid. Bijna zou de opgewonden verwachting tot een over
moedige onderneming hebben geleid. De O.D., die zo juist was omgedoopt in
„Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten”, dacht met vurige attentie aan de brug
over de M aas bij Heesbeen. Com mandant van Everdingen kreeg bevel die brug te
bezetten, als het bij verrassing kon gebeuren. Zonder wapens was daar echter geen
beginnen aan. Diverse malen was de belofte gedaan, dat wapens uit de lucht zouden
worden neergelaten. H et is zelfs zo ver afgesproken, dat reeds een bepaald terrein
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was uitgekozen en afgezet, m aar de verwachte vliegtuigen kwamen niet. Aan het
stoutmoedige plan tot verrassing van de bewakers bij de brug kon onder die om 
standigheden geen uitvoering worden gegeven.
H et toeval wilde evenwel, dat van de luchtvloot die naar Arnhem en Nijmegen
was gevlogen, enkele zweefvliegtuigen bij Elshout waren neergekomen, waarvan de
bemanning bestaande uit ongeveer vijftig Amerikanen, met de wapens in een klooster
te Elshout een schuilplaats vond. V an Everdingen heeft hen van zijn opdracht op
de hoogte gesteld, en deze soldaten, die zich in hun strijdlust het klooster als een
zeer tijdelijke verblijfplaats hadden voorgesteld, waren vol geestdrift voor het ge
opperde plan. De voorbereiding vorderde zo ver, dat de bootjes, waarmee zou wor
den overgestoken, al waren bijeengebracht. M aar op het laatste ogenblik werd de
operatie afgelast, omdat de commandant van de soldaten zonder bevel van hoger
hand iets dergelijks niet durfde ondernemen. Achteraf gezien wellicht een geluk, nu
de westelijke wand van de corridor zo lang onbeweeglijk is gebleven. M aar een
andere gissing is even aannemelijk. Zou de brug werkelijk vermeesterd zijn, wie kan
zeggen, welke de gevolgen waren geweest voor de verdere ontwikkeling der ge
allieerde plannen? In hoeverre zou de mislukking bij Arnhem zijn gecompenseerd?
De oorlog beweegt zich langs de afgrond van vele mogelijkheden.
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WEKEN

VOORBEREIDING

H et vertrek van burgemeester Thomaes op 4 September 1944 veroorzaakte een
vacuum in het bestuur. In 1938 was wethouder A. de Haan, de reeds genoemde
eigenaar van de scheepswerf te Heusden, tot loco-burgemeester benoemd voor de
tijd van vier jaren. Deze benoeming was dus in 1944 niet meer van kracht, althans
de heer De H aan vatte het zo op. Terwijl er noch burgemeester, noch loco-burge
meester was, kwam er een telegram van de commissaris der provincie, waarin deze
het gemeentebestuur waarschuwde, dat de wegen moesten worden vrijgehouden van
kopspijkers en glasscherven, wegens het dreigement van de Duitsers, dat ingezetenen
zouden worden doodgeschoten en huizen in brand gestoken, als hun transporten door
sabotage bemoeilijkt zouden worden. De H aan beschouwde zich verplicht deze zaak
ter harte te nemen, hetzij als ex-loco-burgemeester, hetzij als wethouder, hetzij als
voormalig wethouder. Dat blijve in het midden. Hij ging naar Den Bosch, waar hem
namens de commissaris der provincie het verzoek werd gedaan, opnieuw het burge
meestersambt waarnemend uit te oefenen. De H aan ging op het voorstel in, zij het
na enige bedenkingen te hebben aangevoerd en niet zonder bezorgdheid.
De omstandigheden, waaronder de ingezetenen en bijzonder de burgemeester
als hoofd van de ingezetenen verkeerden, waren zorgwekkend. De Duitsers waren
voortdurend op jacht naar paarden, auto’s, fietsen en naar alles, wat m aar van hun
gading was. Daarbij waren ze erg schieterig, als er iets niet naar hun zin ging. Vooral
na de rampzalige 6de September, toen in Waalwijk burgemeester M oonen en twee
jongemannen willekeurig waren gefusilleerd, kwam de schrik er bij de burgers in te
zitten. Heusden heeft het er goed afgebracht in dit opzicht, dat tot op de laatste
dag voor de bevrijding niemand letsel heeft opgelopen door de Duitsers. In zoverre
dit geluk aan het beleid van de loco-burgemeester te danken zou zijn geweest, is het
niet zonder verdienste te achten.
Behalve aan de gevaren van represailles en van wild-west revolverdrama’s moest
er aan het eigenlijke oorlogsgeweld worden gedacht. Na 17 September werd het
steeds duidelijker, dat Heusden nog spannende dagen zou kunnen beleven. De in
gezetenen wisten bij geen benadering, wat een granaat was en hoe men zich daar
tegen kon beschermen. W at zou hun te wachten staan, als het front naderbij ging
komen? Kon er iets gedaan worden om het gevaar voor het leven te verminderen,
om de verzorging van gewonden te organiseren, om de weerloze burger enig houvast
op de Duitsers te geven, wanneer straks met groot geweld de strijd boven zijn hoofd
zou worden uitgevochten?
H et was reeds October, toen de heer W. D. Kolkman, die destijds tijdelijk in
Heusden was gevestigd en er een tandheelkundige practijk uitoefende, zich in het
aangezicht van de onbestemde gevaren het toverwoord herinnerde, waardoor de
wreedheid van het slagveld zich nu en dan wel eens aan banden liet leggen: het
Rode Kruis. De heer Kolkman vertoefde ten huize van dokter Schimmel, die enige
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maanden tevoren in gevangenschap was geraakt en sedert naar Duitsland was ge
voerd, een naspel van de affaire H alm ans.J) In het bewustzijn, dat moeilijke tijden
gingen aanbreken, had Schimmel bij zijn vertrek aan zijn vriend Kolkman gevraagd,
gedurende zijn afwezigheid te blijven waken over de veiligheid van zijn vrouw en
kinderen. De heer Kolkman en mevrouw Schimmel bedachten nu, dat Heusden er
veel profijt van zou trekken, als de bescherming der bevolking zou worden georgani
seerd onder de vlag van het Nederlandse Rode Kruis. Ongeacht het klein aantal
inwoners van de gemeente, meenden zij, dat onverwijld een afdeling Heusden moest
worden opgericht en in actie gebracht. Op welke wijze dit plan kon worden ver
wezenlijkt wisten zij niet, m aar zij lieten zich niet weerhouden het initiatief te nemen.
Op Vrijdag 20 October gingen de heer Kolkman en mevrouw Schimmel naar
’s-Hertogenbosch, waar zij een bezoek brachten aan de secretaris van de daar ge
vestigde plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. N a van hem advies te hebben
ontvangen, hoe een afdeling Heusden kon worden opgericht, nodigden zij de vol
gende dag enige personen, wier medewerking zou worden gevraagd, voor een be
spreking uit. H et waren dokter I. J. Havelaar, C. M. Vreeswijk en C. Oldendorp.
Besloten werd, dat daags daarna, Zondag, een bezoek aan Waalwijk zou worden
gebracht, om ook bij het bestuur van deze afdeling te informeren, wat het Rode
Kruis daar deed en op welke wijze het werkte en om overleg te plegen om trent de
oprichting van een afdeling Heusden.
Toen het gezelschap die Zondagmiddag bij de secretaresse van het Waalwijkse
Rode Kruis was aangeland, bleek, dat de reglementaire weg naar de oprichting van
een afdeling Heusden niet kon worden gevolgd. Volgens voorschrift moest na op
richting daarvan kennis worden gegeven aan het hoofdbestuur in Den Haag, waarna
de erkenning als plaatselijke afdeling door het hoofdbestuur diende te geschieden.
De verbinding met Den H aag was echter verbroken. Ook de vertegenwoordiging
van het hoofdbestuur in het bevrijde gebied, in Eindhoven, was niet bereikbaar.
Daarmee was de reglementaire weg versperd.
Volgens Waalwijk kon onder die omstandigheden van een zelfstandige afdeling
Heusden geen sprake zijn. Voorgesteld werd, dat de organisatie te Heusden zou
beginnen als onderafdeling van Waalwijk. Hiermede waren de bezoekers het niet
eens. Vooreerst zou een onderafdeling minder gezag hebben tegenover de Duitsers
dan een zelfstandige afdeling. En dat gezag was juist een van de hoofdzaken, w aar
voor Heusden een Rode Kruis nodig had. Bovendien, wat te doen, als Heusden van
Waalwijk mocht worden afgesneden? Ook met die moeilijkheid moest rekening wor
den gehouden. Twee dagen later zijn Kolkman en mevrouw Schimmel nog eens naai
Waalwijk gegaan. H et slot van de beraadslaging was, dat op gezag van deze afdeling
zou worden overgegaan tot de oprichting van een afdeling Heusden, die naar buiten
zou optreden als een zelfstandige afdeling, m aar die reglementair als onderafdeling
van Waalwijk zou worden beschouwd. De heer Kolkman werd aangesteld als ge
machtigde, die van alle werkzaamheden rekening en verantwoording zou afleggen.
*)

Zie hiervóór blz. 21.
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Met deze gecompliceerde constructie werd de zaak naar wederzijds genoegen in
gang gezet.
Welluidende titels, ontleend aan de rangen, die in de Rode Kruisorganisatie be
stonden, werden van waarde geacht om indruk te maken op de Duitsers. Kolkman
werd „Algemeen Gemachtigde, met de titel Voorzitter, W aarnemend Commandant
van de Transportcolonne en Waarnemend Leider van het Ziekenhuiswezen” . Secre
taresse werd mevrouw Schimmel, tevens Voorzitster van het Informatiebureau.
C. M. Vreeswijk trad op als Penningmeester en als „Chef van Algemene Zaken
en Com mandant van de Transportcolonne” . Dokter Havelaar heette „Leider van de
Bloedtransfusiedienst, tijdelijk Medisch Adviseur en Leider van het Ziekenhuis
wezen” . C. Oldendorp werd Com mandant van de Ordonnancedienst en J. Buys
Commissaris van het Materiaal. De drukkerijen Veerman en Van der Kolk hadden
juist rode inkt genoeg, om de enveloppen en brieven van het magische teken te
voorzien, waaronder Heusden bescherming wilde zoeken. De Duitsers moesten wel
denken, dat zij een machtige organisatie voor zich hadden, wanneer zij die rijke
woordenpraal vernamen. H et bureau werd gevestigd in het huis van dokter Schimmel.
M et alle attributen voorzien, die m aar gewenst konden worden, werd nu van
wal gestoken. E r gingen brieven naar de waarnemende burgemeester en naar de
„Kampfkom m andant” in „H et W apen van Amsterdam”, waarin mededeling werd
gedaan van het „thans actief in werking treden van de afdeling Heusden van het
Nederlandse Rode Kruis” . Deze omschrijving werd bevredigender gevonden dan te
spreken van de „oprichting” van een afdeling Heusden. E r zou dan gevaar bestaan
hebben, dat de plotselinge verschijning van een afdeling, waarvan nooit iemand had
gehoord, slechts als een middel zou worden beschouwd om op de privilegiën van
een internationaal erkende organisatie min of meer wederrechtelijk aanspraak te
maken.
De gevel stond er dus. Nu moest het huis worden gebouwd. V oor aanwerving
van leden was weinig tijd. De penningmeester besteedde er een paar dagen aan, in
samenwerking met notaris Duyne, m aar er waren dringender werkzaamheden te
verrichten. Als het Rode Kruis de organisatie van de veiligheid van de grond af
had moeten opbouwen, terwijl het front al zo dicht was genaderd, zou men niet op
tijd gereed zijn geweest. Gelukkig was dat niet nodig. Twee andere verenigingen
hadden reeds lang voor dit doel geijverd, de E.H.B.O. en de Luchtbeschermings
dienst. Voorzitter Kolkman stelde nu pogingen in het werk, om deze instellingen
onder de vlag van het Rode Kruis te verenigen. Aan G. Jonker en M. van Beynen,
bestuursleden van de E.H.B.O., m aakte hij duidelijk, dat er voor hen groter mogelijk
heid bestond voor succesvolle arbeid onder de naam van een internationaal erkende
organisatie gelijk het Rode Kruis, dan onder de naam E.H.B.O. E r werd overeen
gekomen, dat de E.H.B.O. haar personeel en materiaal, brancards, verbandmiddelen
e.d. ter beschikking zou stellen van het Rode Kruis. Voorzien van het Rode Kruisembleem zou de E.H.B.O. met groter veiligheid en minder kans op inbeslagneming
door de Duitsers ten dienste van Heusden kunnen werken. Aan de samenwerking
werd evenwel de voorwaarde verbonden, dat de E.H.B.O. na de oorlog weer geheel
zelfstandig zou worden, waarmee voorzitter Kolkman het bij voorbaat eens was.
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Met de leider van de luchtbeschermingsdienst, de heer A art Verschuur, werd een
soortgelijke afspraak gemaakt.
H et personeel, dat het Rode Kruis nu rijk geworden was, werd voorzien van
de bekende witte armbanden met rood kruis, inderhaast vervaardigd, en van legitimatiekaarten. Kolkman improviseerde een stempel van het Rode Kruis, terwijl op
het stadhuis het gemeentestempel voor deze kaarten werd gevraagd. Kolkman wist
van een am btenaar een gemeentestempel in bruikleen te krijgen, onder de voor
waarde, die met erewoord bekrachtigd werd, dat het exemplaar goed zou worden
bewaakt en voor geen andere doeleinden aangewend.
Inmiddels was ook een begin gemaakt met de eigenlijke werkzaamheden, leiding
en hulp bij de voorzieningen, waar de omstandigheden om vroegen. H et grote, alles
beheersende vraagstuk was: hoe zal het leven er afgebracht kunnen worden? Bij het
beramen van maatregelen tot beveiliging moest het uitgangspunt zijn, dat in October
van militaire zijde een uitgaansverbod was opgelegd van zes uur ’s avonds tot zes
uur ’s ochtends. En er viel bovendien mee te rekenen, dat, zodra de gevechtshande
lingen zouden zijn begonnen, binnenshuis blijven, ook overdag, het beginsel der
wijsheid zou zijn, niet slechts om wille der verordening, m aar ook door volstrekte
noodzaak. Behalve de ingezetenen, die in de nabijheid van de stadswallen woonden,
waar verschillende voor de hand liggende mogelijkheden voor het inrichten van een
schuilgelegenheid bestonden, was het merendeel van de bevolking aangewezen op
eigen huis of tuin of op de gastvrijheid van buren. Ieder die over een kelder be
schikte, stond daarmee voor de vraag: is mijn kelder een veilige schuilplaats tegen
granaatvuur? Overal werd geïmproviseerd. Tapijten, m atten en matrassen, dekens,
tafel en stoelen verhuisden in groten getale naar beneden. Huismoeders deden het
mogelijke om het verblijf onder de grond zo dragelijk mogelijk te maken. De
kinderen waren uitgelaten. Zij vonden het beneden veel gezelliger dan het boven
ooit geweest was. M aar voor de vraag, waar alles op aankwam, bleef een deskundig
oordeel zeer gewenst. Op voorstel van Kolkman begon de luchtbescherming een
inspectietocht door de stad om particuliere schuilkelders op hun veiligheid te onder
zoeken.
H et bleek al spoedig, dat enige honderden inwoners niet over een eigen kelder
beschikten, noch in hun omgeving bij buren terecht konden. Daarom werd uitgezien
naar gelegenheden, die tot openbare schuilplaats ingericht konden worden. De keuze
viel op een bierbrouwerij in de Zustersteeg, op een cichoreifabriek, die echter
wegens granaatinslag m aar één dag in gebruik is geweest, en op het stadhuis, w aar
van de parterre-ruimte uitnemend voor het beoogde doel geschikt leek. In verband
met bezwaren van de waarnemende burgemeester besloten Kolkman en Verschuur
gezamenlijk de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het gebruik van het
stadhuis als openbare schuilplaats. M et man en macht werd aan houten stellages
gewerkt en werden zandzakken aangebracht.
De gewonden en zieken, die verwacht moesten worden, zouden aangewezen zijn
op de medische dienst. Deze dienst had zich te gewennen aan de gedachte, dat
Heusden gedurende zekere tijd geheel voor zichzelf zou moeten zorgen. Dokter
Havelaar, na de arrestatie van dokter Schimmel de enige arts in Heusden, had ge
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zorgd voor verbandmiddelen en bloedtransfusiekolven. Voor het verrichten van
operaties zou gebruik gemaakt kunnen worden van de operatiekamer in het gesticht
voor ouden van dagen. Dit gesticht, dat naast de katholieke kerk was gelegen, aan
de oostelijke ingang van Heusden, had eertijds een afdeling als ziekenhuis in gebruik
gehad. Sedert jaren had deze afdeling echter niet meer voor ziekenverpleging ge
diend, daar aan de zieken van Heusden beter verzorging kon worden gegeven in
grotere en moderner geoutilleerde ziekenhuizen in Den Bosch en Waalwijk.
H et toeval wilde nu, dat een verpleegster van een ziekenhuis te Haarlem, zuster
Riphagen, in September in Heusden was aangekomen en door de ontwikkeling der
gebeurtenissen verhinderd was naar haar standplaats terug te keren. Op verzoek
van het Rode Kruis overlegde zij met de religieuze zusters van het genoemde gesticht
om trent de inrichting van de voormalige ziekenafdeling als noodziekenhuis. De
operatiekamer bleek intact, m aar nogal onttakeld. E r waren bedden, instrumenten,
verbandmiddelen, m aar van alles slechts weinig. H et werd niet raadzaam geoordeeld
alle verbandstof, waarover Heusden kon beschikken, op één plaats te zamen te
brengen. Bij granaatinslag zou dan alles ineens verloren zijn. Tegen het noodzieken
huis gold als bedenking te meer, dat het zeer gevaarlijk was gelegen aan de ingang
der stad uit de richting H erpt—’s-Hertogenbosch. De verbandvoorraad van de
drogisterij Verschuur, die niet onaanzienlijk was, is er dan ook niet heen gebracht.
Dit weloverwogen besluit heeft echter het nadelig gevolg gehad, dat in de week, die
aan de bevrijding voorafging, de Duitsers zich van die voorraad hebben meester
gemaakt. T er wille van de decentralisatie is er ook nog over gedacht een tweede
noodziekenhuis in te richten in een of ander winkelpand in het centrum der stad.
Dit plan is echter niet uitgevoerd. Wel is naast het stadhuis een ziekenzaaltje inge
richt, w aar zieken en ouden van dagen die niet in huis durfden blijven, een onder
komen konden vinden. H et gevoelen was nagenoeg algemeen, dat deze plaats groter
veiligheid bood dan het ziekenhuis aan de buitenkant van de stad.
T ot de meest geliefde diensten, die het R ode Kruis in oorlogstijd vermag te
bieden, behoort de berichtendienst. H ieraan gedachtig, heeft de afdeling Heusden
reeds twee dagen na haar oprichting, op 24 October, een informatiebureau geopend,
onder leiding van mevrouw Schimmel, waar inlichtingen konden gevraagd worden
over familieleden, m et wie het contact verbroken was. Oldendorp organiseerde een
koeriersdienst. W aar de gewone postdienst door allerlei verboden niet meer kon
functioneren, onderhielden de koeriers van het Rode Kruis nog een dun verbindingslijntje m et de buitenwereld, door de spergebieden heen, tot de bevrijding naar het
Noorden, daarna naar het bevrijde gebied.
Buiten deze werkzaamheden voor de bescherming der burgerbevolking, Rode
Kruiswerk in eigenlijke zin, leidden de omstandigheden ertoe, dat de afdeling zich
tot een „manusje van alles” ontwikkelde. Toen het artillerievuur zo ernstig werd,
dat de melkhandelaren niet meer durfde uitrijden om melk te halen bij de boeren in
de omgeving, nam de colonne van het Rode Kruis dit werk over. In het begin werden
moeilijkheden ondervonden m et boeren, die niet wilden leveren. De fabrieksprijs,
die door het R ode Kruis betaald werd, kwam niet in vergelijking met wat zij van
de Duitsers ontvingen, die tot vijftig cent per liter betaalden. M aar deze moeilijk
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heden werden overwonnen. Gebrek aan melk heeft Heusden dan ook niet geleden.
Van het een kwam het ander. H et ophalen van de melk leidde als vanzelf tot de
zorg voor de distributie onder de bevolking. De zieken werden bedacht m et boter
en eieren, waarbij het advies van dokter Havelaar als m aatstaf werd genomen.
H et ophouden van de electriciteitsvoorziening stelde het verlichtingsvraagstuk aan
de orde. Kaarsen bleken opeens een hoog waardevol artikel te zijn. H et R ode Kruis
wist de medewerking van de winkeliers te verkrijgen en een billijke verdeling onder
de burgerij te bewerkstelligen. Toen het gas kwam te ontbreken, werd door par
ticulier initiatief, uitgaande van de conservenfabriek van Wagenberg, een centrale
keuken ingericht, waar warme maaltijden werden verstrekt, pap werd gekookt,
vooral voor de kleintjes, alles tegen de kostende prijs.
De derde week in October, waarin zoveel gebeurde op de fronten in NoordBrabant, is dus in Heusden goed gebruikt. Ondanks het gebrekkige bestuur, w aar
aan de stad laboreerde, had men zich naar zijn best vermogen op de komende be
slissing voorbereid. Alles was juist gereed, daar vielen de eerste granaten.
Op Vrijdag 27 October begon het gebied achter het Afwateringskanaal tot het
front te behoren. De burgemeester van Drunen, m r R. van der Heijden, die bij de
bevrijding van zijn gemeente aanwezig wilde zijn, keerde op Donderdag 26 October
uit Oisterwijk naar Drunen terug, juist op de laatste dag, dat dit nog mogelijk was.
Daags daarna lieten de Duitsers alle bruggen over het Afwateringskanaal in de
lucht vliegen, en van toen af was alle verbinding met het gebied zuidelijk van het
kanaal verbroken. Langs de noordelijke oever richtten de Duitsers mitrailleurposten
in op afstanden van 25 meter, blijkbaar besloten tot een krachtige verdediging.
Tijdens de gevechten om Den Bosch hadden in Heusden de ramen en deuren al
voortdurend staan rammelen. De voorzichtigen gingen ertoe over in de schuil
kelders te overnachten. In de nacht van Donderdag op Vrijdag vlogen de eerste
granaten over de stad. Ze waren bedoeld voor de brug, waarop voltreffers werden
geplaatst. De beschieting had ten doel de aftocht van de Duitsers te bemoeilijken.
Heusden was zodanig onder de indruk van het vuren, dat de gehele stad van toen
af de nachten en ook vele uren overdag in de kelders doorbracht. Op Zaterdag
28 October leek het er enigszins op, dat het geallieerd offensief aanstaande was,
Drunen werd beschoten, Elshout en Oudheusden. In Heusden geraakte de water
leiding buiten werking. Ook het licht hield nu geheel op, nadat reeds veertien dagen
tevoren de stroomlevering beperkt was tot de avonduren. H et schieten ging geruime
tijd voort. N adat in de avond een pauze was ingetreden, begon het evenwel in de
nacht opnieuw.
Op Zondag 29 October deed zich in Heusden een geval voor van acute blinde
darmontsteking. Behandeling in Heusden was niet mogelijk. Den Bosch was onbe
reikbaar geworden. De andere mogelijkheid was Waalwijk, m aar ook deze plaats
waren de Engelsen reeds tot op korte afstand genaderd. Zuster Riphagen en Rinus
van Beynen, lid van de E.H.B.O., verklaarden zich bereid de zieke erheen te brengen.
Op een platte wagen werd stro gelegd, daarop een brancard met het zieke meisje.
Een Rode Kruisvlag, een helm en daaroverheen een witte sluier waren de ver
dedigingsmiddelen, waarover zuster Riphagen kon beschikken tegen de gevaren
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uit de lucht. Om vier uur ’s middags werd de tocht aanvaard, westwaarts in de
richting Heesbeen. Sedert half vier hadden de Engelsen de brug over de Bergse
Maas weer eens onder vuur genomen. Van Beynen koos de weg beneden langs de
dijk. Bovenop stonden Duitsers te roepen, dat het transport moest terugkeren.
Zonder aan dit bevel gevolg te geven, bereikte men ongedeerd het wegstuk dat, in
soldatentaal, „ongezond” was, vanwege het granaatvuur. Over een afstand van
ongeveer tien minuten rijden was er dreigend levensgevaar. H et gelukte evenwel de
onveilige zone door te komen.
Verderop was het echter niet beter gesteld. E r was een Duitse colonne op terug
tocht. In de dekkingsgaten aan weerskanten van de weg zaten Duitse infanteristen,
om de colonne te beschermen tegen mogelijke aanvallen. De Engelse luchtmacht
kon voor zulk een tafereel niet onverschillig zijn. H et duurde dan ook niet lang, of
er verschenen twee typhoons, die aanstonds de colonne met mitrailleurvuur gingen
bestoken. H et was nu de vraag, in hoever de vlag van het R ode Kruis bescherming
zou geven. De vliegtuigen cirkelden rond en begonnen wat lager te vliegen, om goed
te zien wat het was, dat zich daar in verkeerde richting bewoog. De onzekerheid
over wat zich in de brancard zou bevinden, kon de vliegers in de verleiding brengen
er hun wapens op te richten. M aar zij verwierpen die gedachte en draaiden af.
Om kw art over vijf werd Waalwijk bereikt. E r heerste grote bedrijvigheid in het
ziekenhuis. De zieken werden juist geëvacueerd en verse operatiepatiënten werden
te zamen gebracht in de hall van het ziekenhuis. H et meisje uit Heusden werd on
middellijk in behandeling genomen. Van Beynen en zuster Riphagen besloten te
wachten, totdat de operatie ten einde was. Toen zij om zeven uur de terugtocht
ondernamen, hadden zij de voldoening, voor de familie in Heusden een gerust
stellende boodschap te kunnen meenemen. Maneschijn verlichtte de weg en zonder
opnieuw in hachelijke gevaren te geraken, bereikten zij Heusden behouden en wel.
Van uitrusten zou die nacht echter niet veel komen. V an Beynen, die in deze
dagen als bewaarengel nummer één door de stad vloog, om overal te zijn waar hulp
nodig was, had zijn bezigheden aan de controle op de schuilkelders. Zuster R ip
hagen had met haar gastheer, notaris Duyne en diens gezin, voor de nachten toe
vlucht gezocht in de kelder van mevrouw Schimmel, daar het huis van de notaris
niet van een kelder was voorzien. Behalve Kolkman was daar nog een gast van
buiten Heusden, dokter J. C. de Lange uit Nijmegen.
Op die Zondagavond te ongeveer middernacht werd Heusden opgeschrikt door
een granaatinslag, die zonder twijfel in de stad moest worden gezocht. H et Rode
Kruispersoneel kwam tot de ontstellende ontdekking, dat de cichoreifabriek, juist
die nacht voor het eerst als openbare schuilgelegenheid in gebruik, een treffer had
gekregen. E r waren gewonden, waaronder ernstige, in het bijzonder twee vrouwen,
van wie één een scherf in het hoofd had gekregen, de ander in het been. De ge
wonden werden ijlings naar het noodziekenhuis vervoerd. Dokter Havelaar, dokter
de Lange en zuster Riphagen werden ontboden. H et slachtoffer dat aan het hoofd
gewond was, kon niet worden geholpen. H aar verwonding was dodelijk. Mej. Gomperts, het andere slachtoffer, moest een beenamputatie ondergaan. De omstandig
heden, waaronder de operatie moest geschieden, waren moeilijk. De operatiekamer
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kon niet worden gebruikt. H et werd veel te gevaarlijk geoordeeld, daar te werken,
wegens het gevaar van granaatinslag. U it voorzorg werd besloten de patiënte in de
kelder van het ziekenhuis te behandelen. Hoe voorzichtig die maatregel was, bleek
treffend, toen gedurende de operatie vlak vóór het ziekenhuis een granaat insloeg,
ten gevolge waarvan de ramen van de operatiekamer werden ingedrukt en de
scherven in het rond vlogen. Zuster Riphagen zorgde voor de sterilisatie, een zuster
van het gesticht diende de narcose toe. Een autolamp, door een accu gevoed, zorgde
tijdens de operatie voor de verlichting. Om vier uur in de morgen was het werk
gereed. De patiënte had de operatie goed doorstaan.
Gedurende de volgende dagen bleven er op onregelmatige tijden granaten vallen.
Dinsdag 31 October waren er veel inslagen, m aar geen doden of gewonden. De
luchtbescherming spijkerde naar best vermogen planken en carton, waar de ruiten
waren vernield. Overal werden de schuilkelders nog meer versterkt. Donderdag
2 November was een treurige Allerzielendag. Van ’s morgens tegen half elf tot
’s middags vijf uur waren er met tussenpozen beschietingen. Voornamelijk de Putterstraat werd getroffen. E r vielen die dag vier doden. Daarentegen kon een familie,
die onder het puin van haar huis werd bedolven, daar ongedeerd onder vandaan
gehaald worden. Ook de katholieke kerk kreeg een treffer boven het priesterkoor.
De bevolking, die de indruk had, dat de Engelsen m aar hoefden te komen en
Heusden zou hun zonder slag of stoot in handen vallen, begon zich af te vragen,
waar het voor nodig kon zijn de stad zo te beschieten? Een poging tot verklaring
gaf later de De Sirene, het plaatselijk nieuwsblad, door op te merken, dat in de
woning van de heer C. J. M. M erkx een sociëteit van Duitse officieren was geves
tigd. ') Bij de kerk zou het te doen zijn geweest om een radio-zendinstallatie, die
echter, naar verluidde, niet meer aanwezig was. De volgende dag, Vrijdag, ging
opeens het gerucht, dat de Tommies in aantocht waren. De luchtbescherming
spoorde aan in de schuilkelders te gaan. Een kwartier lang was er geen levend wezen
op straat. Spoedig bleek echter, dat het gerucht ongegrond was. Algemene ont
goocheling! W aar zaten ze toch, de Tommies, en waarom lieten ze zolang op zich
wachten?
Ondanks de geruchten, die door de muren heen van kelder tot kelder gingen,
bleven mensen en dingen in lijdzame afwachting van het lol, dat hun zou beschoren
zijn. Bovenal gaf de toestand in de schuilruimte van het stadhuis aanleiding tot
overpeinzing, om dat nergens een zo groot aantal mensen op zulk een kleine opper
vlakte te zamen waren en om dat het gemeentehuis het schoonste bouwwerk was
van Heusden, dat aangaande historische gebouwen toch waarlijk niet was misdeeld.
H et stadhuis was een oud gebouw. De eerste steen was gelegd in 1461. N a een
brand in 1572 was het herbouwd in 1588 en gerestaureerd in 1877. De plattegrond
vertoonde de vorm van een rechthoek van 11| bij 18|- meter, exclusief de gaanderij
aan de zijde van de binnenplaats. H et gebouw was opgetrokken in vier verdiepingen,
parterre en zolderverdieping inbegrepen, en werd afgesloten door een steil dak, dat
levendig versierd was met een aantal dakruiters aan beide zijden. De nok van het
*)
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dak verhief zich 22 meter boven de grond. Op de vier hoeken stonden ranke toren
spitsen, terwijl een fraaie toren tot een hoogte van 40 meter, recht oprijzend uit de
voorgevel, aan de verticale lijnen van dit overwegend laat-gotische bouwwerk een
harmonische voortzetting en bekroning verleende. In 1635 was er een zijvleugel
bijgebouwd, waarvan de’bestemming wordt aangegeven als „corps de guarde”, ver
moedelijk hetzelfde gebouw, dat op de plattegrond van 1877 als militiezaal vermeld
staat. Deze aanbouw lag rechts van de voorgevel, aan de Breestraat.
Aan de zijkant of de lengtezijde van het stadhuis, langs de Pelsestraat, telden
de verdiepingen vijf ramen. Tussen het eerste en tweede en tussen het derde en vierde
raam van elke verdieping waren dwarsmuren gebouwd, evenwijdig aan de voorgevel
derhalve. Elke verdieping bestond dus uit drie afdelingen, afgezien van verdere
onderverdeling hier en daar. Tijdens de oorlogsweek werd de parterre aan de buiten
kant beschermd door zakken zand in houten stellages, zodat men binnen afdoende
beveiligd was tegen granaatscherven. Eventuele voltreffers, die door het dak mochten
komen, werden verondersteld door de soliede kracht van de stenen kolos, die het
stadhuis na drie en een halve eeuw nog altijd was, te worden tegengehouden.
Menselijkerwijze gezien kon men in Heusden nergens veiliger zijn voor granaten
dan in het stadhuis. D at was ook het oordeel van deskundig-militaire, Duitse zijde.
Deze gezagvolle goedkeuring had echter een schaduwzijde. Een telefooncommando was van oordeel, dat het beter zijn intrek in een deel van de stadhuisruimte
zou kunnen nemen dan in het postkantoor, juist aan de overzijde, op de hoek van
de Pelsestraat en de Botermarkt. De telefoongroep bestond gelukkig slechts uit acht
man, zodat een klein vertrekje haar voldoende ruimte bood. In het begin van de
oorlogsweek evenwel kwam een Duitse Rode Kruisafdeling in Heusden neerstrijken
en ook deze groep had regelrecht de weg naar de beste schuilgelegenheid weten
te vinden. De commandant, „Oberstabsarzt” Schröder, eiste de gehele parterre voor
zijn afdeling op. Voorzitter Kolkman schermde met de rechten van het internationale
Rode Kruis en beweerde, dat hier van „Aufforderung” geen sprake mocht zijn.
Dokter Schröder wilde echter niet van zijn voornemen afzien en dreigde met Feldgendarmerie en S.S., voor het geval zijn eis niet zou worden ingewilligd. Na loven
en bieden nam Schröder er genoegen mee, dat hem een gedeelte werd afgestaan.
De indeling van de parterre werd hierdoor van voren tot achteren als volgt.
De eerste ruimte werd ingenomen door het Duitse Rode Kruis. Toegang tot deze
afdeling gaf het poortje onder het bordes. De tweede ruimte, w aar anders de brand
spuiten stonden, w'erd door burgers ingenomen. De afmetingen bedroegen zes bij
negen meter. Men kreeg toegang door de poort in de Pelsestraat, terwijl aan de
tegenovergestelde zijde een deur naar de binnenplaats leidde, die achter het stadhuis
gelegen was. De derde ruimte was onderverdeeld in een aantal kleine vertrekken.
Vooreerst een tweede ruimte voor burgers, veel kleiner dan de vorige — drie bij
zes meter — en daarachter het verblijf der telefoonsoldaten. Beide appartementen
kwamen uit, respectievelijk met het vierde en het vijfde raam, op de Pelsestraat.
Ernaast lagen een aantal vertrekjes en cellen, waar o.a. de marechaussees hun
wachtpost hadden. Ook was het mogelijk binnendoor te komen in het huis van
J. F. de Moor, wachtmeester der marechaussee, dat aan de zijde van de Pelsestraat
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grensde aan het stadhuis. De dépendance, rechts van het stadhuis in de Breestraat,
was ingericht als ziekenzaaltje.
H et verblijf in de „grote” ruimte was een kwelling, doordat er voortdurend
meer dan 150 mensen in vertoefden. Men lag of zat zij aan zij, en door gebrek
aan ventilatie was er een kwalijke atmosfeer, die benauwde en versufte. Een week
had men het nu al uitgehouden. Overdag eens een ogenblikje naar huis en dan maar
weer terug. Weer was het Zaterdag geworden, 4 November 1944.
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Tussen acht en negen uur op die Zaterdagmorgen waren, volgens haar gewoonte,
de vrouw van de gemeentebode Van Eggelen en haar zuster, juffrouw Bruystens,
bezig het stadhuis te vegen. Op zeker ogenblik bemerkten zij, dat er militair bezoek
was gekomen. Op zichzelf was dat niet ongewoon. In de afgelopen week was de
hoge toren voortdurend een voorwerp van Duitse belangstelling geweest. Officieren
en soldaten liepen naar believen in en uit, tot grote verontrusting van de distributiedienst, die een partij kaas uit voorzorg in een donkere hoek van de raadzaal had
opgeborgen. M aar er was iets ongewoons aan dit bezoek, nl. dat kisten en manden
werden ingedragen. Op het oog te zien waren zij met zand gevuld, een artikel, dat
in oorlogsomstandigheden het eerst aan beveiliging en bescherming deed denken.
Van de Duitsers, die de manden droegen, kon dat niet worden gezegd, zodat beide
vrouwen met argwaan dat binnendragen gadesloegen. Als er echter niets te zien is
dan zand, is er meer achterdocht nodig om daar gevaar achter te zoeken dan twee
eenvoudige mensen kunnen opbrengen, en zo ontgaven zij zich de mogelijk dreigende
betekenis van haar waarneming.
Verder op de morgen herhaalden zich die indragingen. L aat het niet druk zijn
geweest op straat, het zou ondenkbaar zijn, dat niet een aantal personen een en
ander had opgemerkt. En men kon waarnemen, dat niet alleen zand naar binnen
werd gebracht, m aar ook pakjes en kistjes, van grijs-groene kleur, naar schatting
van een meter lang en veertig cm breed. Onder de ooggetuigen van het indragen
bevond zich J. de Mol, die een informatie waagde bij een der soldaten. Hij kreeg
een ongeloofwaardig antwoord. „H et zijn navigatie(!)-instrumenten voor onze artil
lerie.” Omstanders wantrouwden dit gezegde en zeiden: „Ben je bedonderd, het is
munitie”. P. Leyten, die tussen een ander groepje stond, was van gelijke gedachte als
De Mol en zeide met stelligheid: „D at boeltje gaat de lucht in”. ') Zijn toehoorders
gaven hem echter de wind van voren. Het was niet waar, wat hij zeide, het waren
m aar kletspraatjes. De een lachte hem uit, de ander verklaarde hem voor gek, de
meesten maakten zich kwaad. De zorgen waren al groot genoeg, het was een schan
daal nog meer angst aan te jagen.
Zowel De Mol als Leyten bepaalden zich niet tot vruchteloze woordenwisseling
met personen, die geen ambtelijke verantwoordelijkheid droegen, m aar wendden
zich ook tot degenen, die naar best vermogen leiding gaven. Zijzelf maakten
trouwens deel uit van de luchtbeschermingsdienst. De Mol deelde zijn bevindingen
x) Noch D e Mol noch Leyten herinneren zich met zekerheid de dag, waarop deze voorvallen zich
hebben afgespeeld. Hun getuigenissen laten de mogelijkheid open, dat reeds op Vrijdag o f Donder
dag lading is ingedragen. Rekening houdend met de verklaringen van anderen en met het gebeuren
in de beide kerkgebouwen, dat eveneens op Zaterdag wordt gesteld (zie hierna blz. 39—40),
lijkt het waarschijnlijk, dat ook het stadhuis de aanvoer van Duits materiaal geheel o f grotendeels
op de Zaterdag heeft ontvangen.
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mee op de commandopost van Verschuur. Leyten kwam Kolkman tegen bij het
stadhuis en vertelde hem, wat hij gezien had. Ten huize van De Moor, waar hij de
laatste dagen bivak had gehouden, kreeg hij ongenoegen met de vrouw des huizes
over zijn mededelingen en is er kwaad vandaan gelopen, nadat hij nog te verstaan
had gegeven, dat hij er zich niet veilig meer gevoelde.
Al of niet als een direct gevolg van deze of andere waarschuwingen hebben
verschillende personen in de loop van de Zaterdag zich naar de bovenverdiepingen
en de toren begeven. Sommigen waren zich daarbij ook uitdrukkelijk ervan bewust,
dat zij een onderzoek en wel een gevaarlijk en verantwoordelijk onderzoek instelden,
waarbij zij op de ontdekking van helse dingen verdacht moesten zijn. Verschuur
erkent geredelijk, dat een kist met zand, die hij ergens aantrof, hem op dat ogenblik
een koude rilling bezorgde. M et een bevreesd hart heeft hij, geholpen door iemand
die hem vergezelde, het geval opzij geschoven. Tot hun opluchting was het ding niet
zo kwaadaardig, dat het uit protest tegen de verplaatsing ogenblikkelijk ontplofte.
Ook in en bij de toren zagen zij niets bijzonders en onverrichter zake gingen zij
weer naar beneden.
Anderen zijn naar boven geweest zonder daarbij expresselijk de intentie te
hebben een regelrecht onderzoek in te stellen. De toren bood uitzicht tot ver in de
omtrek en het is begrijpelijk, dat men gaarne wilde weten, wat zich in de omgeving
afspeelde. In hoeverre naast dit aannemelijk motief bewust of onbewust een vage
ongerustheid meegewerkt heeft over geheimen, die in de onbehaaglijke stilte van de
bovenverdiepingen verborgen konden zijn, valt achteraf niet te bepalen. Terwijl men
zich enerzijds voor paniekstemming wilde hoeden en waarschijnlijk enigszins ge
forceerd ongelovig stond tegenover geruchten van dreigend gevaar, werd anderzijds
een tocht naar boven toch als een onderneming, min of meer als een waagstuk
beschouwd. Allen, die er zich aan gewaagd hebben, zullen er dus aandacht aan
geschonken hebben, of er geen onraad viel te bespeuren.
Zover bekend, is Verschuur het eerst naar boven gegaan, waarschijnlijk om 
streeks elf uur ’s morgens. Wel te verstaan, hij was die Zaterdag de eerste. K. Veltman, hoofd van de distributiedienst, die in deze hoedanigheid dagelijks in het stad
huis vertoefde, was op Donderdag reeds naar de zolder en de toren geweest, in
gezelschap van H. Klerks. H et had bij die gelegenheid hun aandacht getrokken, dat
op de zolder, bij de ingang van de toren, aan de voorzijde van het gebouw derhalve,
een tenen mand was geplaatst van naar schatting één kubieke meter inhoud. De
mand stond enigszins terzijde en viel niet op aan wie rechtstreeks naar de toren liep.
Ze was op het oog te zien met zand gevuld. De bovenranden waren opgehoogd
met cartonnen platen, om de inhoud van het gevaarte nog te vergroten. V an lont
of lontgaten was niets te bespeuren. Veltman en Klerks trokken de conclusie, dat
de Duitsers het blijkbaar nodig hadden gevonden tot meerdere veiligheid van het
stadhuis en van zichzelf de reeds beschikbare hoeveelheid zand nog belangrijk aan
te vullen. Op Zaterdagmiddag is Veltman andermaal naar boven gegaan, w aar hij
de situatie ongewijzigd vond. Evenmin als Donderdags waren er zandsporen waar
te nemen in de omgeving van de mand. Veltman volhardde bij zijn uitleg van twee
dagen tevoren.
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L ater op de middag is A. de M oor naar de zolder en de toren doorgedrongen.
Zijn vader, wachtmeester De Moor, had bij het stadhuis enige militairen met een
wagen zien arriveren, die een aantal manden, wederom gevuld met het onvermijde
lijke zand, naar binnen gingen dragen. Op een informatie naar de betekenis van
dit materiaal ontving hij een soortgelijk antwoord als De Mol des morgens had
gekregen. Hetzij in verband met wat zijn vader hem hierover heeft meegedeeld,
hetzij meer in het algemeen om de omgeving af te turen, heeft A. de M oor zich
naar boven begeven, m aar bemerkte geen bijzonderheden. Terwijl hij nog in de
toren was, werd hij opgemerkt door enige Duitsers, die achter hem waren gekomen.
Zij ontstaken in zulk een woede, dat De M oor de doodsangst op het lijf werd ge
worpen. N a een half uur te zijn vastgehouden, kon hij zich uit de voeten maken.
Zijn ervaring kom t overeen met die van Veltman, die opgemerkt heeft, dat de
Duitsers nooit verboden hebben de toren in te gaan, m aar ontdekten zij daar iemand,
dan waren zij hevig verontwaardigd. De waarneming van wachtmeester De M oor
wordt van elders bevestigd. H et mag dus voor zeker worden gehouden, dat het
indragen tot diep in de middag heeft voortgeduurd.
In de loop van de Zaterdagavond zijn, zover bekend, nog twee personen naar
boven gegaan. W achtmeester V an Elderen om half zeven en om tien uur. Beide
keren is hij tot bij het carillon geweest. L. van Bruggen is tot dezelfde plaats
gegaan, naar hij meent om elf uur ’s avonds. H et doel van hun gang naar de toren
was het gadeslaan van de branden in het zuiden. T ot besluit nog een voorbeeld van
iemand, die zijn gedachten tot het stadhuis bepaalde. P. F. Schmiehusen, waker
van de distributiedienst, die het indragen van het zand met hetzelfde donker ver
moeden had opgevat als De M ol en Leyten, liep met een tang in zijn zak op zoek
naar geleidingsdraden, m aar hij kon niets vinden, dat in aanmerking kwam om te
worden doorgeknipt.
De bemoeiingen van de onderzoekers hebben dus niet tot de conclusie geleid, dat
men ernstig gevaar liep in het stadhuis. M ocht het voorgaande bij de lezer enige
twijfel doen opkomen, of de betrokkenen bij hun onderzoek wel voldoende zorg
vuldigheid in acht hebben genomen, dan vereist de billijkheid, dat hij aan de om 
standigheden denkt, waaronder tot deze conclusie is besloten. De eerste is, dat
nagenoeg allen, die aandeel hebben gehad in het onderzoek en in de conclusie, zelf
bij voortduring in het stadhuis vertoefden. Lichtvaardigheid van oordeel lijkt mij
om deze reden al bijzonder onaannemelijk. Ten tweede moet ermee rekening worden
gehouden, dat de personen, over wie hier gesproken is, onder beklemmende spanning
stonden. Een normaal denkend mens was er die dag in geheel Heusden w aar
schijnlijk niet te vinden. Daarbij waren allen ondeskundig in de militaire techniek
en dus gemakkelijk te misleiden. Toen er niets werd gevonden, dat overtuigend'op
gevaar duidde, keerde men terug tot het goed vertrouwen, dat weerloze mensen niet
in koelen bloede de dood ingejaagd zouden worden.
Op de derde plaats valt nog melding te maken van het pogen van de voorzitter
van het Rode Kruis, die op geheel andere wijze geprobeerd heeft zekerheid aan
gaande het stadhuis te verkrijgen. De uitslag van zijn onderzoek heeft eveneens tot
een geruststellende conclusie geleid. De geschiedenis hiervan staat in rechtstreeks
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verband met de gebeurtenissen van de Zaterdagnacht en zal hierna aan de orde
ko m en .*)
Intussen zijn ’s middags ook op andere punten in Heusden verontrustende ge
beurtenissen voorgevallen. Honderd meter ten zuiden van het stadhuis, tussen de
K erkstraat en de Verlengde Putterstraat, stond de hervormde kerk. Zij was een
groot middeleeuws gebouw, van vijf en twintig meter lang en twintig meter breed.
Evenals het stadhuis was dit gebouw gerestaureerd onder leiding van Rijksm onu
mentenzorg. De toren was iets lager dan die van het stadhuis. H et verluidt, dat
Napoleon er de spits van heeft laten verwijderen. H et stompe geval, dat men er
nadien voor heeft bedacht, was een om wraakroepende zonde tegen de schoonheid.
De hoogte was echter ook in deze vorm nog aanzienlijk genoeg om indruk te maken
op de Duitsers.
Te ongeveer twaalf uur werd de hervormde predikant, ds K. Vogel, in zijn
pastorie aan de Pelsestraat bezocht door twee officieren, die voorgaven de kelder
onder de kerk te willen zien, om er gebruik van te kunnen m aken voor dekking
tegen granaten. N adat zij zich overtuigd hadden, dat er geen kelder was onder de
kerk, gelijk hun was medegedeeld, bleek hun belangstelling opeens naar de toren
uit te gaan. M et hun begeleider gingen zij naar boven om de situatie op te nemen.
Daarna trokken zij weg. H et adres van de koster, waar de sleutels werden bewaard,
was nu echter aan de Duitsers bekend, en enige tijd later kwamen enkele militairen
terug, om de sleutels opnieuw op te vragen, nu zonder medeweten van ds Vogel,
die naar huis was teruggekeerd. De predikant was echter ongerust geworden.
Omstreeks vier uur begaf hij zich andermaal naar de kerk, om poolshoogte te nemen.
Zowel de toren als de kerk bleken open te zijn. De voornaamste ontdekking was
evenwel, dat er een ondefinieerbaar soort draden was aangebracht, die naar boven
in de toren gingen. Ds Vogel begreep wat dit betekende, m aar wist niet wat te doen.
Met een angstig hart ging hij naar zijn schuilkelder terug.
H et derde gebouw in Heusden, dat een toren bezat, was de katholieke kerk.
Zij was gelegen aan de Herptsestraat, hemelsbreed op een afstand van 275 meter
van het stadhuis. Geen gebouw van kunstwaarde; het was een „waterstaatje”. Het
interieur was echter niet zó onooglijk als het uiterlijk voorkomen, daar het geslacht
van omstreeks 1850 wat meer begrip had van intimiteit dan van kunst. Ook hier
kwamen Duitsers geheimzinnige handelingen verrichten. De kapelaan P. Manders
en de theologant J. Brouwers, die op de pastorie logeerde, trokken de stoute
schoenen aan en besloten de militairen op de handen te gaan zien. Zij gingen de
kerk in en kapelaan M anders vroeg de soldaten, die hij er aantrof, of het gebouw
de volgende morgen mocht worden gebruikt. Hij ontving ten antwoord: „Wij zijn
helemaal klaar. U kunt met de kerk doen, wat U wilt”. De vraag was alleen be
doeld als inleiding op de volgende. „Is er geen gevaar?” „Helemaal niet.” „Nergens?
Ook niet op het koor?” „Neen.” „Ook niet in de toren?” „Ja, helemaal boven in de
toren mag U niet komen, want daar is een apparaat aangebracht.” Deze mededeling
ging vergezeld van een grijns en van een blik, waaruit viel op te maken, dat het
‘)

Hierna blz. 43— 45.
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gesprek maar voor de-gek-houderij was. E r waren ook Duitsers op het koor. Eén
van hen ging aan het orgel zitten en speelde de tonen van „Stille Nacht, Heilige
Nacht” . „Later is gebleken, wat daarmee bedoeld werd”, schreef kapelaan Manders
in zijn dagboek.
Ook deze gebeurtenis geschiedde op de Zaterdagmiddag, omstreeks half vier.
In verband met wat ooggetuigen bij en in het stadhuis hebben gezien, is het ver
meldenswaard, dat pastoor F. Mommers bij de kerk eveneens met zand heeft zien
manoeuvreren, ’s Morgens om twaalf uur, toen hem bericht was, dat er Duitsers
in de kerk waren geweest of er nog waren — de sleutel was al een paar dagen
tevoren afgehaald — trof hij in het portaal een handwagentje aan, waar scherp zand
op lag, en achter in de kerk, op stukjes carton, twee hoopjes van dat zand. Op
dat ogenblik waren geen Duitsers aanwezig. Een zonderlinge ontdekking! Was dat
wagentje met of zonder opzet onbeheerd gelaten? Ook hier was er reden voor
angstige twijfel, of aan dat zandstrooien letterlijke dan wel figuurlijke betekenis
moest worden toegeschreven.
De bedrijvigheid van de Duitsers bij de openbare gebouwen was een teken van
voorzieningen voor hun aanstaand vertrek. W aren de gegevens van stadhuis, her
vormde kerk en katholieke kerk op één punt te zamen gekomen, wellicht hadden
de leidinggevende personen ingezien, dat de vijand boze plannen in het schild voerde.
M aar het kelderleven had alle samenhang aan de plaatselijke gemeenschap ont
nomen. Men was onkundig van wat er in de naaste omgeving gebeurde. Alleen het
gerucht ging over straat en aan geruchten werd geen geloof geschonken, ook niet
als dit bij uitzondering nodig zou zijn geweest. Heusden zou op andere wijze ervaren,
dat de beslissing aanstaande was.
Een week lang had de oorlog in Brabant pauze gehouden, één van die myste
rieuze intermezzo’s, waarvan de lijdzame burger m aar zelden de reden kon be
vroeden. Was het Afwateringskanaal van Den Bosch naar Drongelen nu zulk een
machtige barrière, dat het Britse leger er zó lang voor moest blijven staan? Generaal
Reinhard had er al weken tevoren op gerekend, dat zodra Den Bosch veroverd zou
zijn, onmiddellijk daarna een doorstoot zou worden beproefd langs de Dieze en de
Bergse Maas. En niet alleen de generaal was van deze gedachte, m aar van hoog tot
laag hadden de Duitsers dezelfde verwachting. Op Vrijdag 27 October, toen de
laatste Duitse tegenstand in ’s-Hertogenbosch ten einde was gekomen, zei een ge
woon soldaat tegen een inwoner van Drunen: „Morgen zijn jullie bevrijd”. M aar
deze voorspelling bleek niet in vervulling te gaan. In plaats daarvan trad er stil
stand in.
Welke mag de oorzaak geweest zijn van dit onverwachte oponthoud? Moesten
de troepen op verhaal komen na de inspanning in de week van 21 tot 28 October?
Was het een noodgedwongen wachten op de aanvoer van kanonnen en munitie?
Het is niet onmogelijk, dat deze of dergelijke omstandigheden het uitstel hebben
veroorzaakt. Waarschijnlijker is evenwel, dat de voornaamste oorzaak van het op
onthoud aan de Duitse kant van het kanaal moet worden gezocht.
Bij hun opmars door Brabant maakten de geallieerden uiteraard gaarne en
dankbaar gebruik van berichten, die de bevolking, die in het bijzonder de binnen-
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landse strijdkrachten hun over de vijand konden verstrekken. Toen de overtocht
over het Afwateringskanaal aanstaande was, berichtte de illegaliteit, dat achter het
kanaal S.S.-formaties van aanzienlijke sterkte waren aangevoerd. De Engelse
commandanten waren geneigd zulke waarschuwingen zeer ernstig te nemen, en
daarom was besloten, dat de aanval zorgvuldig moest worden voorbereid. H et schijnt
evenwel, dat in deze berichten een zekere overdrijving in het spel is geweest, hetzij
van de zijde der berichtgevers, hetzij van de kant van de ontvangers. Een am bte
naar uit Drunen, die destijds even ten zuiden van het kanaal verbleef, hoorde een
Engels officier spreken van een macht van drie- tot vierduizend S.S.-ers, die in zijn
woonplaats aangekomen zouden zijn. H et bericht was niet geheel uit de lucht ge
grepen. Werkelijk is op Zaterdag 28 October een S.S.-macht in Drunen gearriveerd.
Deze troepen waren zeer vermoeid, m aar kennelijk toch zeer verbeten en strijd
vaardig. Het aantal bedroeg evenwel geen drieduizend, m aar naar schatting van
ingezetenen slechts ongeveer duizend. Op Zondag 29 October werden ook in Herpt
S.S.-ers ingekwartierd, zodat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de totale sterkte
toch iets groter geweest is dan in Drunen werd geschat.
H et grootste misverstand zou evenwel nog komen. De S.S.-ers, die in Herpt waren
gekomen, verdwenen na enkele uren reeds, nog diezelfde Zondag. Die in Drunen
zijn gebleven tot Maandag, zodat hun verblijf slechts twee dagen heeft geduurd.
De Duitse legerleiding oordeelde het bij nader inzien blijkbaar te verkwistend een
gebied, waarin slechts korte tijd kon worden stand gehouden, door kwaliteitstroepen
te laten verdedigen. Hiermee was de toestand van vóór de 28ste hersteld. De ver
dediging van het kanaal berustte weer uitsluitend op een groep Wehrmachtsoldaten,
die op 2500 man is geschat. De kortstondige aanwezigheid van de S.S. heeft echter
voor de streek groot nadeel ten gevolge gehad. De Engelsen waren in de waan
gebracht, dat het bruggehoofd hardnekkig zou worden verdedigd. Nu zich een
ommekeer in de toestand had voorgedaan, diende ook daarvan tijding te worden
gegeven. Doch nu bleek, dat het front inmiddels ondoordringbaar was geworden.
Uit Drunen zijn in de loop van de week verschillende pogingen ondernomen het
kanaal over te steken, m aar de afsluiting was hermetisch. Berichtgeving per radio
was evenzeer onmogelijk, bij gebrek aan een zendinstallatie.
De Britten bleven dus in hun waan en troffen voorbereidingen voor een groot
scheepse aanval. H et schijnt, dat de Duitsers nauwkeurig ervan op de hoogte waren,
wanneer de aanval zou komen. In de loop van Zaterdag 4 November voerden zij hun
artillerie reeds af over de Maas. Slechts een klein gedeelte bleef achter in de om 
geving van Heusden. Een artillerie-officier, die in H erpt op een boerderij in kwartier
lag, zeide bij het vertrek: „Als jullie vanavond niet in de kelder gaat, hoef je het
nooit meer te doen” . Werkelijk, de Engelse voorbereidingen waren ten einde.
In een halve cirkel van Vught tot Waalwijk was een grote hoeveelheid artillerie
samengebracht. Bij Waalwijk zouden alleen al 300 kanonnen hebben gestaan. Het
was dit orkest van vuur- en verderfblazers, dat ’s middags om half vijf zijn doffe
tonen deed uitdaveren over het gebied, waarin zou worden aangevallen. In Drunen,
Elshout, Heusden en andere plaatsen in de omgeving zocht ieder ijlings heil en
toevlucht in de kelders. M et een korte onderbreking omstreeks zes uur ging het
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schieten met onverminderde hevigheid door tot half acht. De Duitse strijdkrachten,
die de kanaallinie moesten verdedigen, trokken zich in aller ijl terug, onordelijk en
met achterlating van hun uitrusting. Tegelijkertijd stak de Britse infanterie op een
punt recht zuidelijk van Drunen het kanaal over, vermoedelijk in amphibietanks en
boten. Nog heden vertonen de plaatsen, waar de tanks tegen de kant zijn opge
kropen, de sporen van rupsbanden. H et vuur van de artillerie diende als paraplu
voor de infanterie. Zeven geallieerde soldaten, die het rhythme van hun artilleristen
niet feilloos verstonden en iets te ver vooruitliepen, werden door eigen granaten
gedood. H et vuur schoof regelmatig op. H et was begonnen een paar honderd meter
voorbij het kanaal, had vervolgens de straatweg, daarbij inbegrepen de bebouwde
kom van Drunen, gepasseerd en is opgehouden op de hoogte van Elshout, waarvan
slechts enkele punten onder vuur zijn genomen. Volgens de latere mededeling van
een Schots officier zouden bij deze beschieting 50 000 granaten zijn afgevuurd.
In deze uren is Drunen de zwaarst geteisterde plaats van de Langstraat geworden.
Om acht uur ’s avonds reden er Britse gevechtswagens door de straten.
Onwetend van wat zich op vijf km afstand aan het voltrekken was, verkeerde
Heusden in gespannen afwachting van wat de komende uren zouden brengen. In
alle kelders werd over de bevrijding gesproken. In het stadhuis was vanwege de
zware schietpartij nog groter drukte dan de vorige avonden. P. Leyten, die een
onderkomen had gevonden bij F. Schreuder, herhaalde nog eens heftig ten aanhore
van wel dertig mensen, dat het stadhuis de lucht inging, m aar zijn woorden waren
als die van een roepende in de woestijn. Zonder dat hij ervan op de hoogte was,
hadden zijn waarschuwingen echter een belangrijke uitwerking gehad. N adat het
onderzoek in de toren geen bijzondere ontdekking had opgeleverd, heeft de voor
zitter van het R ode Kruis, W. D. Kolkman, zich afgevraagd, of het niet mogelijk
zou zijn door middel van het Duitse R ode Kruis, dat toch ook in het stadhuis ver
toefde, zekerheid over de militaire plannen te verkrijgen. Sedert het conflict met
dokter Schröder over de bestemming van de stadhuisruimte door wederzijdse con
cessies was bijgelegd, was het gelukt een dragelijke verstandhouding te bewaren.
Instrumenten uit het bezit van dokter Schimmel had Kolkm an wel eens aan Schröder
uitgeleend voor het opereren van gewonden. Schröder had ze na gebruik steeds
keurig schoongemaakt en onmiddellijk terugbezorgd.*)
1) Captain Ian C. Cameron schrijft in zijn werk History o f the A rgyll and Sutherland Highlanders
7th Battalion, From E l Alamein to Germany, London (1946), p. 184— 186: „On the 3rd o f N ovem 
ber the Divisional plan for the next operation was divulged. The 51st Division, with the 152nd
Brigade on the right and the 153rd Brigade on the left and our brigade in reserve, were to clear
the area between the Aftwaterings Canal and the River Maas by making assault crossings over
the canal from the south . . . . A t 4.30 p.m. on the 4th o f November the attack by the 152nd Brigade
commenced, to be followed at 5.10 p.m. by the attack o f the 153rd Brigade. Little opposition was
encountered, and the two brigades got quickly across the canal and were established on their
first objectives by 6.15 in the evening. A t 7 o ’clock in the evening the raiding company o f the
7th Black Watch completed their task without meeting any opposition. About one hour later
the armoured force under the command o f the 33rd Armoured Brigade began to move through
the 7th Black Watch, and things were going entirely according to plan. During the night two class 9
and two class 40 bridges were constructed, and it appeared that the enemy had little heart for
fighting, as only occasional shelling o f our area took place.”
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De gedachte was niet verwerpelijk deze belanghebbende te vragen, wat er te
denken viel van de geruchten, die in omloop waren gekomen. Toen Kolkman de
vraag aan Schröder voorlegde, toonde deze zich verschrikt. Hij beloofde een onder
zoek in te stellen. Om acht uur ’s avonds, misschien iets later — de keldergemeenschap bij dokter Schimmel was in elk geval nog niet ter ruste — vervoegde
Schröder zich bij Kolkman, om zijn bevindingen mede te delen. Kolkman ontving
hem in de voorkamer van dokter Schimmel, waar het bureau van het R ode Kruis
was gevestigd. Hier verklaarde Schröder, dat hij na grondig onderzoek verzekeren
kon, dat het stadhuis niets te duchten had.
Na deze geruststelling te hebben ontvangen, scheen alle reden tot bezorgdheid
verdwenen te zijn. Duitsers vóór in het stadhuis en achterin de telefoontroepen, dat
leek een dubbele verzekering van veiligheid. M aar niet lang daarna kwam de helft
van deze garantie te vervallen. H et juiste tijdstip kan niet worden bepaald, het kan
tien uu r zijn geweest, waarschijnlijk echter enige tijd later, in elk geval vóór twaalf
uur m aakte dokter Schröder aanstalten tot vertrek en verdween hij met zijn gehele
Rode Kruisgroep. H et gebeurde geheel onopvallend. Niemand bemerkte er iets
van. In het stadhuis was een lege ruimte gekomen. W aarom met zo stille trom ver
trokken? De samengeperste menigte had best wat opluchting kunnen gebruiken.
In de hoofdstraten viel datgene te beschouwen — in zover de duisternis toeliet,
iets te zien — wat de enkele patrouillerende veiligheidswachten al zo vaak hadden
waargenomen in de afgelopen nachten: troepen, die van het front kwamen, trokken
met paarden en karren in de richting van de brug. De uren verstreken, in de kelders
werd gewaakt of geslapen zonder te rusten.
Even vóór twee uur schrokken pastoor Mommers en zijn keldergasten wakker
door het geschrei van een zuster, die in de gang naar de deur van de kelder liep
te zoeken. Zij bracht de boodschap, dat de kerk in brand stond. Kapelaan Manders
en de theologant J. Brouwers stonden op om te gaan kijken. Buiten gekomen, zagen
zij een grote vuurzee. De kerk was opgeblazen en daarna in brand gevlogen.
In de pastorie werden spoedig koffers en dekens gepakt. H et gevaar, dat het vuur
zou overslaan, m aakte langer verblijf onmogelijk. Bij kennissen in de Putterstraat
werd een nieuw onderkomen gezocht.
Ook in het belendende klooster was men druk in de weer. De zusters verbleven
daar met ongeveer honderd personen in de kelder, onder wie hulpbehoevenden en
gewonden. Sommige ouden van dagen hadden zich herhaaldelijk slechts met moeite
laten bewegen rustig in de kelder te blijven, m aar nu zij werkelijk weg moesten,
waren zij bang en streefden tegen. Zo vlug mogelijk werden zij echter geëvacueerd
en in verschillende huizen onder dak gebracht. N a enige tijd kon met voldoening
worden vastgesteld, dat de ramp geen mensenlevens gekost had. Of het klooster
behouden zou blijven, was een bange vraag. De wind was gunstig, d.w.z. voor het
klooster, m aar niet voor een paar huisjes aan de overkant, die reeds vlam hadden
gevat. De brandweer kon ze niet meer redden en beperkte zich daarom tot het
nathouden van het klooster, dat op die wijze gespaard is gebleven.
In het centrum van de stad was het opblazen van de katholieke kerk niet direct
bekend geworden. E r werden telkens ontploffingen gehoord van granaten en de slag,

43

waarmee de kerk de lucht in ging, werd daarvan niet onderscheiden. Toen de gloed
van de brand zich tegen de horizon aftekende, veronderstelde men, dat er iets in
H erpt of Hedikhuizen te doen was. Om nagenoeg klokslag twee uur evenwel weer
klonk een daverende slag in de nabijheid. Luchtbescherming en E.H.B.O. vlogen
naar buiten en toen bleek, dat de toren van de hervormde kerk was weggeslagen.
De kerk zelf stond nog voor een gedeelte overeind en er brak geen brand uit.
Onder degenen, die in de verschillende ruimten van het stadhuis verbleven, ver
oorzaakte de hevige slag niet weinig consternatie. Die sliepen, werden wakker.
Wie dicht bij een deur zat, ging naar buiten om te kijken. W aar is die granaat ge
vallen, werd er gevraagd. Weldra was bekend, wat er gebeurd was. Nu het onheil
zo dichtbij was gekomen, was het een natuurlijke reactie, dat men een goed heen
komen wilde zoeken. Bij de mensen, die verantwoordelijkheid droegen, luchtbescher
ming, E.H.B.O., dienstdoende marechaussees, kwam in volle verschrikking de vraag
op: zal nu ook het stadhuis aan de beurt zijn? En zoveel mensen in de kelders!
W at te doen? W aar moesten ze blijven, als er ontruimd zou worden? Buiten was
het ook gevaarlijk. E r waren volop Duitsers op straat. Zouden die gaan schieten?
Ook bleven er granaten vallen. De opschudding in de grote schuilplaats m aakte het
nog moeilijker voor de leiders het hoofd bij elkaar te houden en een verstandige
beslissing te nemen. Van Beynen kwam in de kelder en zei: „Mensen, blijft toch
rustig. De dood staat voor de deur”, hiermee doelend op de granaten, die gierend
door de lucht vlogen. Iemand, die woorden had met een ander, voegde hij toe: „Bid
liever!” Ook De Mol, die daags tevoren, toen hij rustiger had kunnen denken,
wist nu niet beter te zeggen dan: „Maak je niet ongerust. Wij zitten hier toch ook”.
En dat was een argument, waarvan waarachtig nog een zekere overtuigingskracht
uitging! Even later kwam Verschuur terug, die naar de hervormde kerk was wezen
kijken. De mensen waren toen al wat bedaarder geworden. Men klampte zich vast
aan veronderstellingen: zulk een misdaad zouden de Duitsers toch niet begaan.
Of ook: de toren van de kerk is weg, m aar het gebouw zelf staat. Zo zal het stad
huis het ook wel houden, als de toren wordt opgeblazen. M en delibereerde en
aarzelde en kon van verlamming geen beslissing nemen.
Tegelijkertijd deed zich op de bovenverdiepingen een sinistere ontmoeting voor.
P. F. Schmiehusen, een onverschrokken baas van midden zestig, had al verschillende
nachten in of bij de secretarie geslapen om de voorraden van de distributie te be
waken, waardoor tevens een welkome controle werd verkregen op wat zich ’s nachts
in het stadhuis mocht afspelen. Doordat de ruiten op verschillende plaatsen waren
gesprongen, was het hem te veel gaan tochten in de vestibule. Daarom had hij met
Franco, een kapper van de overzijde van het stadhuis, die hem gezelschap hield,
een plaats gezocht op de torentrap. De toren, waarvan deze trap het inwendige
vormde, uit zeer massieve muren opgetrokken, stond op de binnenplaats van het
stadhuis. Van de binnenplaats kon men via deze trap naar de eerste en de tweede
verdieping komen. Toen de kerktoren was gesprongen, was Schmiehusen naar boven
gegaan, omdat hij wilde zien, of het stadhuis getroffen was. Hij overtuigde zich, dat
er alleen glasschade was aangericht, vooral op de tweede verdieping. N aar de zolder,
de derde verdieping, is hij niet gegaan, daar hij terecht of ten onrechte in de mening
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verkeerde, dat deze deur was afgesloten. N adat Schmiehusen had rondgekeken,
ging hij weer naar beneden.
Hij had zijn plaats naast Franco ternauwernood ingenomen, onder op de wentel
trap, of hij hoorde voetstappen boven zich. Het leed geen twijfel, het waren Duitsers.
Zij waren binnengekomen aan de voorzijde, over het bordes, door de vestibule
gegaan, de gang overgestoken langs de secretarie en nu gingen zij op de wenteltrap
naar boven. De twee mannen beneden hadden zij niet gezien. Schmiehusen er achter
aan, met zijn zaklantaarntje. Bij de secretarie bleef hij ze opwachten. Na enige
minuten kwamen ze naar beneden gestapt, drie m an sterk. „Wel heren, aan de
wandel?” zou hij gevraagd hebben, bewust of onbewust van het sarcasme van die
vraag. De wedervraag luidde, wat hij daar te maken had. Schmiehusen had wacht.
Hij vroeg toen, of er een granaat was ingeslagen? „Neen, neen, alles is in orde.
Er is niets aan de hand”. H et drietal vertrok. Schmiehusen kon gaan prakkizeren,
of hij deze geruststelling vertrouwen mocht of niet. Vasthoudend aan zijn idee fixe,
dat er voor een ontploffing draden nodig waren, hield hij de hand nog aan zijn tang.
M et een diepe beklemming ging hij weer zitten onder op de stenen trap.
Wij volgen nu Van Beynen. Door het wegslaan van de toren der hervormde kerk
had een oude heer in zijn woning aan de Pelsestraat een lichte hoofdwonde opge
lopen. Van Beynen bracht hem naar de verbandpost achterin het stadhuis. Daarna
ging hij zien, hoe het bij de kerk gesteld was, m aar er waren daar geen mensen
getroffen. „Toen ik terugging, was het alsof er iemand naast mij kwam lopen, die zei:
Ga niet terug naar het stadhuis. Ik maakte mij angstig. Ik ging naar het huis van
dokter Schimmel. Tegen mijnheer Kolkman zei ik: Ik heb zo’n angst voor het stad
huis. Toen zei mijnheer Kolkman: Van Beynen, dat geloof ik niet, dat zij het stad
huis zullen opblazen. M aar ik gevoelde mij alsof ik een ander mens was. Ik had
wel naar het stadhuis willen lopen, de deuren open willen rukken en roepen: Mensen
eruit! M aar zij zouden gezegd hebben: Die is gek geworden. Ik heb daar drie
minuten gezeten en toen hoorde ik een klap van geweld. Ik zei: daar gaat het stad
huis! Ik heb het geweten. Tweehonderd doden, daar kom t geen mens levend uit.”
Buiten hing een dikke mist van kalkstof, waardoor het zwakke maanlicht de
eerste ogenblikken geheel was verduisterd. Toen de wind het puinstof enigszins
verdreven had, zagen haastig toegeschoten mensen tegen de lucht een open gat.
De contouren van het stadhuis waren weg. Een vormloze puinhoop van vele meters
hoog lag scheef weggezakt op de plaats des onheils. De Pelsestraat was versperd.
Op de Botermarkt, het verlengde van de Breestraat, lag het puin tot bij het huis
van Verhoeven. Achteraan was een gedeelte blijven staan. In de kleine ruimte, in
de cellen, die er naast lagen en geheel achterin, waar de Duitse telefoonsoldaten
waren, was niemand getroffen. Ook de neventoren op de binnenplaats was intact
gebleven. Schmiehusen en Franco waren als door een wonder gered. De aanbouw
in de Breestraat was daarentegen ernstig beschadigd. Hij was niet rechtstreeks be
dolven door gedeelten van de grote toren — deze was meer naar links gevallen —
m aar toch volkomen ontwricht door zijwaarts weggeslingerd puin. Allen, die zich
daar in het ziekenzaaltje bevonden, waren gedood.
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De grote schuilplaats had het volle gewicht van de bovenverdiepingen en van
een gedeelte van de toren te dragen gekregen. Op het ogenblik van de explosie
scheurde de zoldering en in minder dan een seconde waren alle aanwezigen begraven
onder het puin. Degenen, die in het midden van de ruimte zaten, waren op slag
dood. De zijmuren aan de Pelsestraat en aan de binnenzijde tegen de gaanderij,
alsook de achtermuur, die aan de kleine ruimte grensde, waren blijven staan. Van
hen, die zich in de nabijheid van de muren bevonden, waren enkelen nog in leven.
Schmiehusen en Franco, die van de trap kwamen aangesprongen, rukten een deur
open en slaagden erin een paar mensen naar buiten te trekken. Andere overlevenden
zaten, al of niet gewond, rondom in het puin geklemd en konden zich niet verroeren.
De ramp, die zich had voltrokken, werd niet ogenblikkelijk in de gehele stad
bekend. Wel was de slag zeer hevig geweest. In een kelder aan de Hoogstraat
bewogen de m uren zo heftig, dat het scheen, alsof men op het water zat. M aar
er werden zoveel ontploffingen gehoord, dat het ondoenlijk was en ook geen zin
had bij iedere slag te gaan kijken. Velen vernamen dan ook eerst tegen de morgen,
wat er gebeurd was.
Toch waren er in een ogenblik tijds vele msnsen bij het stadhuis verzameld, met
de beste bedoelingen bezield om zoveel mogelijk levens te redden. Zij stonden echter
voor een overweldigende taak. Sommigen werkten met een schop, anderen met de
handen of met een mandje. E r was meer behoefte aan werktuigen en gereedschappen
dan aan mensen. M en stond te graven en te peuteren. Talrijke puinbrokken konden
onmogelijk met de handen worden verwijderd. Balken en ijzerconstructies gaven
aan het geheel een massieve samenhang, die machteloos maakte.
M en trachtte te graven in de richting, waar leven werd gehoord. Kapelaan
Manders vroeg de mensen even met werken op te houden en stil te zijn. Hij ging
met zijn mond op het puin liggen en riep zo hard hij kon: „Mensen, hebben jullie
verbinding met de buitenlucht?” En alsof het van kilometers ver kwam, werd een
ontkennend antwoord vernomen. Zonder te versagen werd er doorgewerkt, zowel
aan de zijde van de Pelsestraat als bij de binnenplaats. De ingang aan de Pelse
straat zat dicht. E r is daar lang gewroet, totdat men door het bovenlicht boven de
deur naar binnen kon. Daarmee was men echter nog m aar weinig opgeschoten, want
ook binnen was alles puin en nog eens puin. E r konden bij de deur slechts enkele
mensen tegelijk werken, om steentje voor steentje te verwijderen. Eindelijk tegen
de morgen was de deur min of meer vrij. Nu moest geprobeerd worden, de mensen
te bereiken, van wie nog leven werd gehoord. Met groot gevaar voor de jongeman,
die zich half onder het gesteente waagde — telkens als iets werd verschoven of
weggehaald, dreigde er instorting — konden twee of drie mensen worden bevrijd.
N adat zeven lijken waren geborgen, is er nog een jongetje levend en geheel onge
deerd te voorschijn gekomen. V oor een meisje, dat nog lang had geroepen, bleek
de redding te laat gekomen te zijn.
A an de zijde van de binnenplaats speelden zich soortgelijke taferelen af. Hier
zat b.v. een jongeman van negentien jaar, G. Walraven, geheel begraven in het puin.
H et lot had gewild, dat hij een klein beetje lucht had om adem te halen, en daaren
boven, dat er een slip van zijn jas uitstak tussen het puin. D at werd opgemerkt en
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aan die slip is hij er uitgetrokken. Zijn bevrijding geschiedde betrekkelijk spoedig,
zeven of acht minuten na de ramp, juist bijtijds om hem voor verstikking te be
waren. Met een gat in zijn hoofd en een geschaafde rug heeft hij een uur in het
huis van dokter Schimmel gelegen, waar de gewonden werden heengebracht. Toen
gevoelde hij zich in staat aan het puinruimen deel te nemen, m aar de pijn in het
hoofd deed hem na enige tijd begrijpen, dat hij beter deed naar bed te gaan.
Toen Walraven werd gered, was er ook op andere plaatsen aan de zijde van de
gaanderij nog leven onder het puin. D aar had o.m. de familie Arendsen gezeten uit
de Ridderstraat, een echtpaar, zeven kinderen en vier grootouders. Vijf van de zeven
kinderen en de grootouders waren onmiddellijk gedood. H et oudste meisje was in
een soortgelijke conditie geraakt als Walraven. Zij kon ademen door een spleet in
het puin. Ook haar vader en moeder leefden nog. Zij konden spreken met elkaar.
Na verloop van tijd, misschien een half uur of een uur, kreeg vader Arendse het
langzamerhand benauwd. Zijn stem begon dof te worden. Eindelijk zei hij: „Zus,
ik sterf”. H et meisje werd eerst na een uur of vier, ongeveer bij het aanbreken van
de morgen, vrij gegraven. Ofschoon zij niet gewond was, kon zij toch niet lopen.
Eerst na een paar dagen keerden haar krachten terug. Toen zij na haar redding
in een schuilkelder was gebracht, zag zij opeens haar broertje komen, die zichzelf
had kunnen bevrijden. Zij wisten van elkander niet, dat ze nog leefden.
De moeder was toen nog niet bevrijd. Zij lag naast de familie Nefkens, man,
vrouw en twee jonge kinderen. Eén kind was gestorven. De overigen leefden. M aar
er was geen bijkomen aan. E r bestond m aar één mogelijkheid: er moest een gat
gehakt worden door een m uur van 60 cm dikte. Onder leiding van de metselaar
Van Wijk is dat werk aangevat. E r bleken uren en uren voor nodig te zijn. Toen
het gat klaar was, konden de man en het kind worden bevrijd. Het was toen al ver
in de Zondagmorgen. M aar de vrouw had een balk over het lichaam en ook haar
benen waren bedolven. Voor haar bevrijding bleek de grootste moeilijkheid nu eerst
te komen. De loodzware massa was niet te verwrikken, en als men wat verschoof,
dreigde er een instorting. Verschuur, die zelf aan een wisse dood ontsnapt was,
doordat hij zich juist in de kleine schuilplaats had bevonden op het ogenblik van
de ontploffing, kreeg van iemand de vraag, of het wel verantwoord was levende
mensen een bijna zekere dood in te jagen.
Om ongeveer vier uur in de morgen was het vuren opgehouden, m aar om 
streeks tien uur begon het opnieuw hetgeen de hulpverlening er niet gemakkelijker
op maakte. Bovendien ontstond er een gerucht, dat het postkantoor, recht tegenover
het stadhuis op de hoek van de Pelsestraat en de Botermarkt, zou worden opge
blazen. De toestand werd zo dreigend, dat het bergingswerk onderbroken moest
worden. Zover gebleken is, waren er toen geen levenden meer onder het puin dan
de beide vrouwen Arendse en Nefkens. E r werd beraadslaagd, of zij tijdelijk aan
hun lot zouden overgelaten worden, of dat het gevaar zou worden geriskeerd. Het
medelijden overwon. „Die vrouw” — Nefkens — zegt V an Wijk, „smeekte zo, dat
wij bleven doorwerken.” H et postkantoor werd gelukkig niet opgeblazen.
E r was echter geen vooruitgang in het werk te krijgen. H et ene uur na het andere
verstreek. Nefkens zelf was en bleef de ziel van alle inspanning, hoe gering de hoop
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op goede uitslag scheen te zijn. Eén van de werkers ging het zo zwart inzien, dat
hij dokter Havelaar vroeg, of het niet beter zou zijn de ongelukkigen door een
inspuiting uit hun lijden te helpen. M aar dokter vond, dat het zijn taak was het
leven te helpen bewaren en niet anders. Eindelijk moest er een besluit worden ge
nomen. D okter Havelaar liet een zeildoek leggen onder het lichaam van vrouw
Nefkens en tussen de benen door, om haar op die wijze onder het gesteente weg
te trekken, wat er dan ook gebeuren mocht. Zo geschiedde. Hulpeloos, m aar toch
zonder verminking, werd zij te voorschijn gebracht. H et was reeds Maandagmorgen,
waarschijnlijk om trent zes uur, meer dan een etm aal na de ramp. Zeven maanden
ziekenhuisverpleging zouden nodig zijn om dit geschokte leven te herstellen. Ook
moeder Arendse werd nu bevrijd. Zij was van boven tot onder gekneusd, haar
ogen hadden ternauwernood nog licht. Zij werd naar een ziekenhuis in Tilburg
overgebracht, waar kort na haar aankomst het weinige leven, dat zij nog bezat, uit
het broze lichaam is geweken. H aar enig overgebleven zoon en dochter dragen
voor het leven een merkteken in hun hart van de oorlogswreedheid.
Om in geval van nood over nauwkeurige opgaven te beschikken, had het Rode
Kruis elke avond lijsten laten maken met de namen en de adressen van allen, die
in de verschillende. openbare en particuliere schuilkelders aanwezig waren. Deze
lijsten werden in drievoud overgetypt en op verschillende plaatsen in de stad be
waard. Op de avond van 4 November was de lijst van het stadhuis niet klaar
toen een Rode Kruiswacht ze kwam afhalen. D aardoor is het aantal personen, dat
in de grote schuilplaats en in het ziekenzaaltje aanwezig was, niet nauwkeurig
bekend. Betrouwbare schattingen noemen in totaal 150 personen. H et aantal doden,
dat geïdentificeerd is, bedroeg 122. Hieronder waren 69 personen beneden 20 jaar,
de jongste een kind van vier maanden. H et oudste slachtoffer was 86 jaar. Drie
vrouwen, twee jongens en vier meisjes konden niet geïdentificeerd worden. Met
het sterfgeval in Tilburg meegerekend, zijn er in totaal 134 personen door de ramp
omgekomen.
De vernieling van het stadhuis wordt gesteld op tien voor half drie. H et ver
nietigingscommando had nu het eerste gedeelte van zijn taak volbracht. M aar er
was meer te doen. Alles wat gebruikt zou kunnen worden als uitkijkpost over de
Maas, moest worden opgeblazen. Zeer waarschijnlijk zijn de katholieke en de her
vormde kerk en het stadhuis door een vemietigingstroep van totaal acht militairen
verwoest. ') Hetzelfde commando, m aar misschien ook andere eenheden, hebben
tot vijf uur ’s ochtends het vernielingswerk in Heusden en omgeving voortgezet.
Ten oosten van Heusden op de stadswal stond een windmolen, een waardig represen
tant van zijn genre, zoals blijkt uit de omstandigheid, dat Rijksmonumentenzorg
het bouwwerk onder toezicht had genomen. De eigenaar, L. J. van Hooff, had op
Donderdag 2 November de sleutel aan een Duits militair moeten geven, die hem
echter na een uurtje weer had teruggebracht. Blijkbaar was die korte tijd voldoende
geweest, om de militaire plannen voor te bereiden. In de nacht van Zaterdag op
Zondag, een uur na het stadhuis, misschien twee uur later — de mededelingen
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daarom trent wijken enigszins van elkander af — heeft er zich een ontploffing voor
gedaan. De molen heeft vlam gevat en is geheel uitgebrand.
Vervolgens weren er in Heusden enige industriele objecten, die over hoge punten
beschikten. Westelijk van de stad langs de Maas lagen de conservenfabriek Wagenberg-Festen en de zuivelfabriek „De Bommelerwaard”. Door de oorlogsomstandig
heden was er op de conservenfabriek na Woensdag 1 November niet meer gewerkt,
en de zuivelfabriek was al eerder stilgelegd. Toezicht op wat de Duitsers er mis
schien zouden uitvoeren, was dus niet mogelijk. Van de zuivelfabriek is de betonnen
schoorsteen opgeblazen, terwijl tevens een gedeelte van het ketelhuis is vernield.
Vermoedelijk zal het omstreeks kwart voor drie zijn geweest, toen de ontploffing
zich voordeed.
Ook op de conservenfabriek is lading aangebracht, zowel tussen de ketels als
bij de schoorsteen. H ier heeft zich echter geen explosie voorgedaan, waaruit ge
allieerde deskundigen de conclusie hebben getrokken, dat deze fabriek door de
vernietigingstroepen is vergeten. De scheepswerf, oostelijk van de stad aan de
M aas gelegen, is er even gelukkig afgekomen. N adat ook hier het werk was neer
gelegd, heeft één der employé’s, toen hij op Dinsdag of Woensdag van de oorlogsweek nog eens terugkwam op de werf, in elk van de drie stalen masten een bom
gezien. Daartegen moet iets gedaan worden, dacht de trouwe scheepsbouwer. Op
Zaterdagavond tussen licht en donker heeft hij op enige afstand van de werf een
aantal draden, die daar op de grond lagen, doorgeknipt. N aar zijn mening is het
waarschijnlijk daaraan te danken geweest, dat de werf behouden is gebleven.
In de omgeving van Heusden hebben er nog enige kerktorens aan moeten ge
loven. In Doeveren, westelijk van Heusden aan de Maas, is om vijf uur ’s nachts
de toren van de hervormde kerk opgeblazen. Ook de gehele kerk werd er door
verwoest. Oostelijk van Heusden, enigszins landwaarts, liggen de dorpen Herpt
en Hedikhuizen. In Hedikhuizen hadden de Duitsers Vrijdags tevoren tegen de
pastoor gezegd, dat alleen de spits van de toren af moest. De lading is echter van
die aard geweest, dat ook hier de gehele kerk is vernield. D it gebeurde omstreeks
half vijf. De hervormde kerk van het dorp was reeds om half drie in de lucht
gevlogen. De toren van dit gebouw dateerde uit omstreeks 850, de kerk uit 1779.
Ook dit historisch bouwwerk stond onder bescherming van Rijksmonumentenzorg.
Tenslotte stond ook de hervormde kerk van H erpt onder rijkstoezicht, waarvan
eveneens de toren en ten gevolge daarvan ook de gehele kerk zelf in de loop van
die nacht aan de vernietiging zijn prijs gegeven.
De lotgevallen van de katholieke kerk van deze plaats vormen een variatie op
het algemene thema. Enige militairen, ongetwijfeld leden van een vernietigingscom
mando, wilden omstreeks twee uur, uiterlijk drie uur in de nacht de pastoor spreken.
Pastoor T im m erm ans bleek niet in zijn pastorie te verblijven. Ongeveer half October
had hij deze moeten verlaten, om plaats te maken voor generaal Reinhard en diens
hoofdkw artier.!) Sindsdien verbleef de pastoor op een boerderij in de omgeving, ook
nog nadat Reinhard de pastorie weer verlaten had. De Duitsers klopten nu een
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bakker uit bed en droegen deze op hen naar de pastoor te brengen. Aangekomen
op de boerderij, bevalen zij de pastoor hun de toren van zijn kerk te laten zien.
Toen zij zich van de situatie op de hoogte hadden gesteld, vroegen de Duitsers, of
er tevoren geen militairen in de toren waren geweest. Pastoor Timmermans beant
woordde deze vraag ontkennend, waarop de bezoekers teleurstelling lieten blijken.
Zij hadden zelf geen springstof bij zich. De fout was dus niet ongedaan te maken.
Tegen de bedoeling van het vernietigingscommando zijn toren en kerk op fortuinlijke
wijze gespaard gebleven.
Van meer belang voor de Duitsers dan al het andere was natuurlijk de brug
over de Bergse Maas. Zij was reeds lang geladen en nu de ontruiming van het
Heusdensé gebied zo goed als voltooid was en de geallieerden eigenlijk ieder ogen
blik aan de Maas verwacht konden worden, was ook hier de tijd van handelen
gekomen. Volgens een ooggetuige zou de explosie zich om kwart voor vieren hebben
voorgedaan. D at er nog enige Duitse troepen aan de zuidkant stonden, was blijk
baar geen bezwaar. De mededeling van generaal Reinhard, dat een Engelse granaat
de ontploffing zou hebben veroorzaakt, schijnt ongeloofwaardig. Integendeel, de
toenmalige predikant van Wijk en Aalburg, ds Trouwborst, heeft een Duitser horen
zeggen, dat een Duits officier de bedrijver van deze vernieling is geweest, dezelfde,
wiens naam in Heusden met de stadhuisramp in verband wordt gebracht.
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E r is geen groter leed op aarde dan hetgeen mensen uit pure boosheid hun
naaste aandoen. De plaats, waar het stadhuis van Heusden heeft gestaan, is huive
ringwekkend en dat voornamelijk door het vermoeden, dat hier de misdadigheid
heeft getroond. Dit is de vraag, waarom trent ieder, die nabestaande is van omge
komenen of die anderszins kennis neemt van de toedracht van het gebeuren, naar
zekerheid hunkert.
V ooraf moet worden opgemerkt, dat aan het wegruimen van uitkijkposten mili
taire betekenis niet ontzegd kan worden. Daargelaten, of een betonnen fabrieks
schoorsteen, als b.v. die van de zuivelfabriek, daartoe had kunnen dienen, de toren
van de hervormde kerk en het stadhuis hadden belangrijke waarnemingsposten
kunnen worden voor de geallieerden, en in dat feit ligt een rechtvaardiging van het
opblazen der torens. Dat het Landoorlogreglement van 1907 een zwakke poging
heeft gedaan om o.a. kerken en historische gebouwen van de vernieling uit oorlogsnoodzaak uit te zonderen1), kan in het licht van de enorme vernietigingstactiek,
die de totale oorlog heeft ontketend en die door beide partijen is toegepast, hoog
stens juridisch, m aar moreel niet als een tegenwerping worden beschouwd. De schuld
vraag draait dus om de omstandigheden, waaronder de vernieling zich heeft vol
trokken. Zijn de honderdvierendertig doden per ongeluk het slachtoffer geworden,
toen het opblazen ten uitvoer werd gebracht, of zijn zij in moedwil en op onmen
selijke wijze omgebracht?
Bij het onderzoek naar de schuldvraag doet zich de niet geringe moeilijkheid
voor, dat de bevolking van Heusden geheel ondeskundig stond tegenover het Duitse
apparaat, waar zij zich tussen bevond. E r was inkwartiering te over, m aar toch
hadden slechts weinige inwoners het zo ver gebracht, dat zij wisten met wie zij te
maken hadden, of dat zij op de hoogte waren van de militaire verrichtingen. Num 
mers en nam en van in Heusden aanwezige legereenheden of militaire personen zijn
er slechts weinige bekend geworden. Zo was het gesteld, toen op Zaterdagavond
4 November de duisternis intrad. Alle vernielingen hebben zich voorgedaan, terwijl
de bevolking onder de grond zat en er op straat slechts weinig of niets te onder
scheiden viel.
Toch waren verschillende ervaringen niet zo chimerisch, of de opzet tot doden
scheen er met stelligheid uit af te leiden. G. Walraven, over wiens redding in het
r) J. de Louter, H et Stellig Volkenrecht, ’s-Gravenhage 1910, blz. 503, Convention, concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre, art. 27: „Dans les sièges et bombardements, toutes les
mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés
aux cultes, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance, les monuments historiques, les höpitaux et
les lieux de rassemblement de malades et de blessés, a condition qu’ils ne soient pas employés en
même temps a un but militaire”.
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voorgaande reeds is gesproken, heeft na de explosie in de hervormde kerk de schuilruimte een ogenblik verlaten, om op de binnenplaats te zien, wat er gebeurd was.
Hij stootte daar op twee Duitsers, die hem dwongen terug te keren in het stadhuis.
Zijn mededeling kom t overeen met hetgeen H. Leyten verhaalt, die een ogenblik
eerder of later op dezelfde plaats dezelfde ondervinding opdeed.
Ook bij de ingang van het stadhuis aan de kant van de Pelsestraat hebben
zich twee opmerkelijke voorvallen afgespeeld. Een kwartier vóór de ramp vervoegde
zich hier een Duitser, die aan de veiligheidswachter bij de poort vroeg, hoeveel
mensen er zich in het stadhuis bevonden. De wacht antwoordde, dat er tweehonderd
personen aanwezig waren. M et de mededeling, dat de kelderruimte veilig was, ver
dween de onbekende bezoeker weer even schielijk als hij was gekomen. Enige
minuten vóór de ram p kwam een patrouillerende Rode-Kruiswachter de kelder
binnenlopen. Toen hij deze enige ogenblikken later weer verliet, werd hij tegen
gehouden en kon slechts met moeite verlof bekomen zijn weg te vervolgen naar
een volgende kelder.
Een vijfde geval. Toen de kelder van het klooster ontruimd was, vertrok zuster
Gertrudis als laatste, om zich naar een adres in de Putterstraat te begeven. Buiten
voegden zich nog twee zusters bij haar. In de Schramstraat ontmoetten zij een
Duitser. Hij kwam naar de zusters toe en zeide: „G aat naar het stadhuis, daar is
het veilig” . De zusters bleven echter bij haar eigen plan. Zij waren ternauwernood
vijf minuten op haar bestemming aangekomen, of het stadhuis ging in de lucht.
H et valt niet te verwonderen, dat deze voorvallen diepe indruk hebben gemaakt,
en dat zij de gedachte aan boos opzet niet weinig in de hand gewerkt hebben. Toch
zijn zij te weinig nauwkeurig omschreven om als bewijzen te kunnen dienen. De
bewijsvoering zou eenvoudig zijn, wanneer al wat er aan Duitsers was in Heusden,
beschouwd zou kunnen worden als een één-en-ondeelbaar-samenhangend geheel,
volkomen op de hoogte van alles wat zich aan het voltrekken was. M aar het is een
open vraag, hoe groot die samenhang is geweest. D at er zoveel gebouwen waren
geladen in de afgelopen dagen, m aakt het onwaarschijnlijk, hoewel niet geheel
ondenkbaar, dat de voornemens om trent het stadhuis een diep geheim zijn geweest.
Of Schröder oprecht is geweest in zijn mededeling aan Kolkman, dat het stadhuis
geen gevaar liep 1), valt niet uit te maken. Tegenover deze onzekerheden staat echter
het onomstotelijke feit, dat op het ogenblik van de catastrofe nog een aantal Duitse
telefoonsoldaten in het stadhuis aanwezig was. Daaruit blijkt, dat niet alle Duitsers
met de plannen bekend waren.
Zowel de aansporing aan zuster Gertrudis als de bevelen aan Walraven en
Leyten künnen te goeder trouw zijn gegeven. H et geval van de militair, die infor
meren kwam naar het aantal aanwezigen, is bedenkelijker. E r was geen enkele
Duitse instantie, die iets met de schuilkelderorganisatie te maken had, zodat het de
vraag is, wat de werkelijke bedoeling van de bezoeker is geweest. Meer dan een
verdenking van kwade trouw kan echter ook uit dit geval niet worden afgeleid.
*)

Zie hiervóór blz. 43.
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Langs de weg van de toevallige ontmoetingen in de duisternis is dus geen zeker
heid te verkrijgen. Om tot een overtuigend oordeel te komen is het noodzakelijk,
dat nauwkeurig onderscheid wordt gemaakt tussen degenen, die persoonlijk de ver
woesting ten uitvoer hebben gebracht, en de soldaten, die daar slechts indirect of in
het geheel niet bij betrokken zijn geweest. V an elk der beide groepen moet de ver
antwoordelijkheid afzonderlijk worden bepaald.
O p de eerste plaats dan de niet of slechts indirect betrokkenen. H et mag niet
zonder onweerlegbaar bewijs als zeker worden aangenomen, dat er gehele of ge
deeltelijke identiteit heeft bestaan tussen de troepen, die in de loop van de Zaterdag
de springlading hebben aangebracht en het vernietigingscommando in engere zin,
dat ’s nachts de lading tot explosie heeft gebracht. Voorlopig veronderstellen wij,
dat die identiteit niet heeft bestaan. In dat geval zou de verantwoordelijkheid van de
soldaten, die geladen hebben, slechts hierin zijn gelegen, dat zij niet hebben ge
waarschuwd voor hetgeen gebeuren zou. E r is slechts één geval bekend, dat er een
bedekte waarschuwing is uitgegaan. Om half vier in de Zaterdagmiddag zag nl.
H. N. Zonneveld, dat twee soldaten, die bij hem thuis waren ingekwartierd, met
enige anderen bij het stadhuis waren en er lading inbrachten. Toen hij ze later bij
zich thuis trof, waren ze duidelijk onder diepe indruk. Zij verzwegen waar ze geweest
waren, m aar vroegen aan Zonneveld, waar hij die nacht zou slapen. Zij zeiden, dat
het ernst zou worden en dat hij zeker in zijn kelder moest gaan.
De waarschuwing was dus alleen voor Zonneveld bedoeld, niet voor de aan
wezigen in het stadhuis, al wijst de ontsteltenis der beide soldaten erop, dat zij
begaan waren met het dreigend lot der inzittenden. De reden, waarom zij zo vaag
zijn gebleven in hun aanduidingen, zal wel te zoeken zijn in militaire discipline. Hun
militaire plicht kon hen echter niet ontslaan van de hogere plicht, een vooruit ge
weten of vooruit vermoede misdaad te voorkomen. Een flauw gerucht in omloop
te brengen, zou reeds voldoende zijn geweest. H un nalatigheid in deze betekent een
zekere medeplichtigheid. En zij waren zeker niet de enige Duitsers, die in deze
conditie verkeerden.
Behalve de medeplichtigen, die hebben deelgenomen aan het inbrengen van de
springlading, zijn ook schuldig degenen, die van dit feit op de hoogte zijn geweest.
Ook zij hebben het in hun macht gehad het onheil te voorkomen. Evenwel mag deze
schuld niet zonder onderscheid worden toegeschreven aan alle Duitsers, die in
Heusden en omgeving vertoefden. Het getuigenis van hen, die verklaard hebben
niets te hebben geweten van het vernietigingsplan, kan op waarheid berusten. Het
tegendeel moet eventueel bewezen worden.
Aangaande de graad van medeplichtigheid der indirect betrokkenen valt op te
merken, dat de grens tussen meerdere en mindere schuld heeft gelegen in de meerdere
of mindere zekerheid, waarmede zij, ieder afzonderlijk, rekening houdend met de
geestesgesteldheid van de vernietigingstroepen, de catastrofe hebben voorzien. Van
geval tot geval kan hun aansprakelijkheid dus verschillen. Voor hen allen geldt
evenwel, dat hun schuld uitsluitend een zedelijke is, geen gerechtelijke, tenzij zou
worden bewezen, dat deze of gene in de voornemens der daders uitdrukkelijk inge
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wijd is geweest en daardoor hun deelgenoot is geworden. Hieromtrent is echter niets
gebleken.
Nu het eigenlijke vernietigingscommando. Wanneer de veronderstelling van zo
even juist zou zijn, dat dit commando niet identiek is geweest met de soldaten die
geladen hebben, dan moet de mogelijkheid worden overwogen, dat de leden van dit
commando die nacht voor het eerst in Heusden zijn geweest. Daaruit zou dan de
verontschuldiging kunnen worden afgeleid, dat zij ervan onwetend waren, dat in het
stadhuis een schuilplaats was ingericht. W at te denken van deze mogelijkheid?
In de nacht van de catastrofe, om trent middernacht, kreeg A. Groffen in zijn
woning aan de Sterrestraat, in het zuidelijk deel van Heusden, militair bezoek. N adat
de voorruit was ingeslagen, kwamen door het gat een vijftiental soldaten binnen, die
onmiddellijk neerstreken om te slapen. Blijkbaar waren het frontstrijders op terug
tocht. Na anderhalf uur verscheen er een officier, die bevel gaf tot vertrek.
De groep was nog geen vijf minuten vertrokken, toen acht andere militairen
arriveerden. In de voorkamer werden enkele gesprekken gevoerd, blijkbaar verband
houdend met militaire zaken. D aarop zijn vier militairen vertrokken, onder wie de
enige officier van de troep. N a ongeveer tien minuten vertrokken nog drie soldaten,
zodat er slechts één overbleef. Hij ging op de divan zitten en nam een chronometer
in de hand. Groffen was in de buurt gebleven, om, zoveel mogelijk onopvallend,
het oog te houden op zijn bezittingen. H et vreemde horloge wekte zijn achterdochtige
weetgierigheid. Pogingen die hij deed om een praatje aan te knopen, hadden aan
vankelijk geen gevolg. „Niets mee te maken!” Eindelijk gelukte het wat beter. Het
horloge was geen horloge, m aar een chronometer. H et ging om het springen van de
torens. Welke torens? De „stompe toren”, blijkbaar de toren van de hervormde
kerk, de „spitse toren” , die van het stadhuis, en „de kerk” , waarmede vermoedelijk
de katholieke kerk werd bedoeld.
Toen Groffen iets van het stadhuis vernam, stelde hij de vraag, of de mensen,
die in de kelder zaten, een waarschuwing hadden gekregen. Een afwerend gebaar
was het antwoord. Hierop zeide Groffen, dat zich in het stadhuis ook Duitsers
bevonden en hij vroeg, of deze op de hoogte waren gebracht. De soldaat volstond
met wederom een gebaar, dat zoveel scheen te betekenen als: „D at kom t wel voor
elkander”. Groffen ging de kam er uit, naar zijn kelder, toen weer naar boven, wist
de deur uit te komen, zonder dat de soldaat het bemerkte, en ging ijlings op weg
naar het stadhuis. In de Breestraat stootte hij echter op twee soldaten, die hem
dwongen terug te keren en naar huis te gaan. Deze mislukking berustte waar
schijnlijk niet op een toeval. Bij de ontmoetingen rondom het stadhuis krijgt men
de indruk, dat het gebouw niet vrij was van om singeling.J)
H et mag op grond van het bovenstaande als vaststaand worden aangenomen, dat
het vernietigingscommando zijn basis bij Groffen heeft gehad. Toen deze weer terug
was in zijn woning, heeft hij nog waargenomen, dat de soldaat, die de chronometer
in de hand hield, sprak met andere militairen, die af- en aanliepen. Van meer be
tekenis echter dan wat Groffen heeft gezien, is datgene, wat hij heeft gehoord. Het
x) Vgl. hiervóór blz. 52.
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is een belangrijk détail in zijn verhaal, dat het vernietigingscommando bekend bleek
te zijn met het uiterlijk voorkomen van de torens. Deze wetenschap kan bezwaarlijk
in de nacht zijn verkregen.
Was het exterieur van de torens bekend aan de troep, ook het interieur van het
stadhuis bevatte blijkbaar geen geheimen. D at bewijst wel de manier, waarop men
te werk is gegaan bij het ontsteken van de lading. H et is onmogelijk, dat personen,
die ter plaatse niet bekend waren, van het bordes aan de voorzijde regelrecht de
kronkelweg van de ene trap naar de andere zouden hebben kunnen vinden tot boven
in de toren, bij daglicht niet en zeker niet bij nacht. Toch was het drietal soldaten
boven, vóór Schmiehusen ze goed en wel had gehoord en zonder dat ze hem of
een ander de weg hadden gevraagd.. D aar de zoldertrap vermoedelijk was afge
sloten 1), is het bovendien vermeldenswaard, dat deze belemmering hun geen moei
lijkheid berokkende. M et andere woorden: zij hadden de sleutel bij zich en wisten
waarvoor deze dienen moest.
Behalve de hier vermelde afgeleide gegevens zijn nog twee rechtstreekse getuige
nissen aan te voeren. Groffen verklaart, dat hij open en bloot aan de in zijn huis
vertoevende soldaat heeft gezegd, dat er zich mensen in het stadhuis bevonden.
M aar zijn verontrusting werd afgewimpeld. De tweede getuige is P. F. Schmiehusen.
De ontmoeting, die hij had, weinige minuten voor de ramp, was voor hem geen
confontratie met onbekenden. De soldaten, die hij daar dreigend vóór zich zag, had
hij reeds eerder in het stadhuis gezien. Hij herkende ze, gelijk zij ook hem w aar
schijnlijk herkend hebben. Hieruit blijkt, dat er tenminste gedeeltelijke identiteit
heeft bestaan tussen de militairen, die de vernietiging hebben voorbereid en degenen,
die de ontsteking hebben tot stand gebracht. Wat betreft de veronderstelling, dat
het vernietigingscommando in onwetendheid om trent de inrichting van de schuil
kelder zou hebben gehandeld, de reeks van bijzonderheden, die aangaande zijn
bekendheid ter plaatse is komen vast te staan, sluit deze veronderstelling geheel
en al uit.
Nog is het niet mogelijk de schuld van de daders nauwkeurig te bepalen. D aar
toe moet eerst nog een andere verontschuldiging worden onderzocht. Is het mogelijk
te achten, dat de daders de uitwerking van de explosie niet geheel voorzien hebben,
dat zij een geringer uitwerking hebben verwacht, b.v. dat alleen de toren zou worden
verwoest, daarbij de veronderstelling inbegrepen, dat het stadhuis de vracht van
de vallende toren wel dragen zou? Als eerste opmerking moet hierbij worden aan
getekend, dat deze gedachte overal elders ijdel is gebleken. Alle torens in de om 
geving hebben tevens de kerken verwoest. Alleen de grote hervormde kerk van
Heusden vormt op deze regel een gedeeltelijke uitzondering, doordat het transept
van deze kerk is blijven staan. Ook in andere delen van het land is de ervaring
opgedaan, dat de Duitsers naar verhouding altijd zeer zware ladingen gebruikten.
Als tweede punt valt aan te voeren, dat zelfs als deze beperkte doelstelling had voor
gezeten, geen mens er zijn leven aan zou gewaagd hebben, om te ervaren of het
*) Vgl. hierna blz. 60
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experiment zou slagen. De telefoontroep, die het verst van het gevaar verwijderd
zat en gespaard is gebleven, was dan ook perplex en hevig vertoornd.
Nu een rechtstreeks antwoord. Hiervoor is het van belang te weten, waar de
lading is geplaatst, en is het nodig de uitwerking van de explosie na te gaan.
Ofschoon Veltman aan de grote tenen m and bij het uurwerk geen gevaar had kunnen
ontdekken, moet het toch als nagenoeg zeker worden beschouwd, dat de springstof
in deze mand was verborgen. H et uurwerk, dat er vlakbij stond, schijnt zo grondig
te zijn vernietigd, dat er niets van is teruggevonden. Onderdelen van de speeltrommel,
welke zich iets hoger bevond, en delen van het speelwerk in de toren zijn straten
ver neergevallen. In de toren kan overigens geen lading verborgen zijn geweest,
voornamelijk niet, om dat de spits recht naar beneden is gevallen en is neergekomen
vóór het bordes.
Afgaande op de ingestelde onderzoekingen, zou er misschien op de lager gelegen
verdiepingen nog springstof aangebracht hebben kunnen zijn. Evenwel niet in de
kam er van de secretaris, gelegen aan de voorzijde van het gebouw op de eerste
verdieping. Veltman had dagelijks verblijf gehouden in dat vertrek, tot Zaterdag
middag vier uur. In de voormalige griffierskamer daarentegen, op de tweede ver
dieping aan de voorzijde, zouden de Duitsers munitie hebben kunnen aanbrengen,
zonder dat dit was opgemerkt, aangezien Veltman op Zaterdag ontdekte, dat de
deur, die van het portaal toegang verleende tot de griffie, die dag voor het eerst
was afgesloten.
Twee omstandigheden maken deze laatste veronderstelling echter onwaarschijn
lijk. De huizen aan de overzijde waren ongeveer even hoog als de tweede verdieping
van het stadhuis. Deze panden werden slechts licht beschadigd, hetgeen in het ver
onderstelde geval niet verklaarbaar zou zijn. Bovendien zouden, in geval zowel de
tweede als de derde verdieping springlading hadden bevat, electrische draden nodig
zijn geweest voor de onderlinge samenhang. Van zulke draden is geen enkel spoor
gevonden. Daarentegen is uit het puin wel een lang stuk lont te voorschijn gebracht,
hetgeen het waarschijnlijk maakt, dat de ontsteking met dit materiaal is bewerk
stelligd.
W at leert nu de uitwerking van de ontploffing over de zwaarte van de lading?
De zolder en de tweede verdieping werden geheel verwoest. Van de eerste verdieping
en van de parterre bleef alleen het achterste gedeelte intact, nl. de raadzaal op
de eerste étage, de kleine schuilruimte, de cellen van bewaring en de ruimte van het
telefooncommando op de begane grond. De aanbouw werd niet rechtstreeks ge
troffen. In tegenstelling tot de burgemeesterskamer op de bovenverdieping van deze
aanbouw, die intact is gebleven, is het ziekenzaaltje, dat gelijkvloers lag, door weg
vliegend gesteente verwoest, met het vermelde noodlottig gevolg. Viervijfde van het
stadhuis is met één slag vernietigd. Als het alleen om de toren te doen zou zijn
geweest, dan heeft de uitwerking van de ontploffing in een dwaze verhouding ge
staan tot de berekeningen. Daarom is deze veronderstelling buiten de realiteit. De
Duitsers hebben allerminst de reputatie dilettanten te zijn in de militaire techniek.
E n dan te bedenken, dat niet eens de gehele lading is ontploft, want in het puin
zijn verschillende zakjes gevonden, die nog springstof bleken te bevatten.
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Ook de tweede verontschuldiging is dus onaanvaardbaar. In volle verschrikke
lijkheid blijkt nu de omvang der verantwoordelijkheid. De daad heeft gevolgen
gehad, waarom trent bij de bedrijvers vooruit geweten zekerheid heeft bestaan. De
last van deze schuld drukt collectief op de drie onmiddellijke daders, bovendien
op de man, die in het huis aan de Sterrestraat de leiding voerde, en vermoedelijk
ook op de overige vier leden van het commando, die waarschijnlijk dicht in de
omgeving zijn geweest, toen de schanddaad werd gepleegd. Mogelijk waren zij
belast met de zorg voor een ongestoord verloop van de verrichtingen.
W at onverklaard blijft, wat niet doorlicht kan worden, is de innerlijke gesteltenis
van de daders, de duistere afgrond van hun meedogenloosheid. De bedrijvers zijn
naar boven geweest, de lont smeult reeds, daar staat Schmiehusen te wachten bij
de secretarie. Zij weten, dat hij in doodsgevaar is. Zij weten, dat dit ook het geval
is met het groot aantal mensen beneden. Nóg hebben zij gelegenheid mededogen
te betrachten, zonder aan hun militaire opdracht te kort te doen. Zij bestaan het
echter te zeggen: „Alles is in orde. E r is niets aan de hand”.
Deze handelwijze heeft geen grond meer in soldatendiscipline. H et simpele
militarisme van 1870 en 1914 is in de tweede wereldoorlog vermengd met de filosofie
van het nihilisme. De schrijver, die de ineenstorting van de centrale regering in
Duitsland heeft beschreven, zegt hiervan: „De stem, die uit het ten ondergang ge
doemde Berlijn van najaar 1944 en voorjaar 1945 opklonk, was de werkelijke stem
van het nationaal-socialisme, ontdaan van alle bijkomstige elementen en vroegere
concessies, opnieuw de consequentie aanvaardend van zijn oorspronkelijke alter
natief: wereldbeheersing of ondergang” . x) Reeds voor de oorlog stond het vast:
„Als wij verslagen worden, zullen wij een wereld in vlammen achterlaten” . 2) Ook
eigen land en volk werden bestemd hun aandeel te ontvangen in dit apocalyptisch
bedrijf. „De besten zijn gevallen. De overigen zijn niet waardig te leven.” 3) In het
ritueel van een hecatombe passen geen privileges. De eigen telefoontroep werd over
gegeven aan het lot.
Dit feit is in het gehele dram a wel het grootste mysterie. Nederlanders konden
het voorwerp zijn van haat en wraak, niet strijdmakkers-landgenoten. Hoe was het
mogelijk, dat de koude vernietigingswil zich zelfs aan het eigen volk wilde ver
grijpen? Een Zwitserse filosoof heeft een poging tot verklaring gedaan. „De (nazi)
Duitser heeft geen betrekking tot de werkelijkheid. Zonder hartstocht, zonder dat
de mens er bij is, worden de misdaden begaan. Hij heeft het kwaad niet alleen bij
zich binnengehaald, hij heeft het ingehaald.” 4) Wie het vatten kan, hij beproeve
zijn kracht! Heusden heeft het niet begrepen. Hoe zou het ook? Wanneer zelfs de
aanwezigheid van Duitsers geen waarborg van veiligheid kan geven, vervalt iedere
mogelijkheid van begrip. H et is dit wanhopige onvermogen der Heusdenaren tot
begrijpen, dat de slachtoffers blindelings in het ongeluk heeft gedreven. Hetgeen,
wel te verstaan, niet tot hun schande wordt gezegd. Toen Van Beynen de vraag te
2)
3)
4)

H. R. Trevor Roper, D e laatste dagen van Hitler, 1947, blz. 20.
H. Rauschning, Hitler spreekt.
Trevor Roper, a.w., blz. 109.
M. Picard, D e mens zonder Werkelijkheid, 1946, blz. 85, 51, 48.
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beantwoorden kreeg, of hij de bedrijvers als oorlogsmisdadigers beschouwde, ant
woordde hij bevestigend. Als argument voor zijn mening voerde hij aan: „Als een
Hollander zo iets had moeten doen, zou hij de mensen gewaarschuwd hebben, op
het laatste ogenblik nog.” Deze voortreffelijke eenvoud van beschouwing bepaalt
buiten alle filosofie en pseudo-filosofie de ware grootte der gruwzame schuld.
Een soortgelijk voorval als te Heusden heeft zich te Hedikhuizen voorgedaan.
Om te onderzoeken, of dit voorval een toelichting zou kunnen geven op de ramp
van Heusden, volge hier het verhaal van de toedracht. Onder de toren van de her
vormde kerk te Hedikhuizen bevond zich in de oorlogsweek een groep van ruim
vijftig personen, voor een groot gedeelte evacué’s uit Engelen, een naburig dorp.
Op Vrijdag 3 November hadden enige Duitsers een bom in de toren gebracht. Dit
feit was opgemerkt, m aar tegen een meisje, dat zich in het Duits verstaanbaar kon
maken en er een gesprek over aanknoopte, zeiden de soldaten, dat er een half uur
vóór de lading tot ontploffing zou worden gebracht een waarschuwing zou worden
gegeven.
Om in de toren te komen, moest een ladder worden gebruikt. Deze werd aan de
buitenzijde tegen dé toren geplaatst. M et behulp van de ladder bereikte men de
ingang van de toren, waarna een binnentrap verder naar boven leidde. Ook de
Duitsers hebben zich van de ladder bediend. Toen de soldaten waren vertrokken,
kwamen de aanwezigen op de gedachte, de ladder bij zich in de kelder te bewaren.
Daardoor werd zekerheid verkregen, dat de Duitsers niet ongemerkt in de toren
konden komen.
In de nacht van Zaterdag op Zondag, tussen half drie en drie uur, werd er
aan de kelderdeur gerammeld en bleken er drie Duitsers te zijn. Zij vroegen, waar
de ladder was. Of zij tevens een waarschuwing hebben gegeven, valt niet met zeker
heid uit te maken, wegens tegenstrijdigheid in de getuigenverklaringen. In ieder
geval is onmiddellijk begrepen, wat er te gebeuren stond en iedereen m aakte zich
vliegensvlug uit de voeten. De koster van de kerk, J. van Hemert, vertrok als laatste.
De kerk stond in de laagte, op korte afstand van een dijk. Ternauwernood had van
Hemert de dijk bereikt en een eindje gelopen, of de ontploffing weerklonk. Persoon
lijke ongelukken zijn er niet bij voorgevallen.
In zoverre de zaak Hedikhuizen zelve betreft, is het een overbodige vraag, of de
aanwezigen hun leven te danken hebben aan de Duitsers of aan de ladder. H oofd
zaak is, dat er geen doden zijn gevallen. Wanneer men niet was gevlucht, zouden
allen onder het puin zijn bedolven. Als vergelijkingsobject met Heusden zou het
antwoord op de gestelde vraag echter van belang zijn. H et is evenwel onmogelijk
dit antwoord vast te stellen. Zou men het gebeurde te Heusden als voorbeeld nemen,
dan zou de redding aan de ladder te danken zijn geweest.
Het is begrijpelijk, dat men te Hedikhuizen het geval Heusden inderdaad tot
maatstaf van beoordeling heeft genomen en dat men er de mening is toegedaan, dat
men tegen de bedoeling van de vernietigingstroep aan een zekere dood is ontsnapt.
H et bewijs voor deze mening ontbreekt evenwel. Afgezien van de vraag in hoeverre
deze opvatting waarschijnlijk mag worden genoemd, tot een stellige beschuldiging
is men zeker niet gerechtigd. Daarentegen staat het vast, dat de waarschuwing, die
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volgens belofte een half uur vóór het opblazen zou worden gegeven, niet is gedaan.
Ook is niet alleen de spits verwoest, gelijk de Duitsers gezegd zouden hebben, maar
de gehele toren én de kerk.
H et gaat er hier evenwel niet om, of Heusden een toelichting zou kunnen zijn
op Hedikhuizen, m aar omgekeerd. Dit is niet het geval. Daartoe zou bewezen
moeten worden, dat de late waarschuwing ook zou zijn gegeven, als het zoeken
naar de ladder dit niet noodzakelijk had gemaakt. M aar evenmin als voor de tegen
gestelde mening van inwoners van Hedikhuizen is voor deze meer welwillende ver
onderstelling een bewijs te geven. Zoals het nu gegaan is, valt er alleen uit af te
leiden, dat men te Heusden wellicht niet zou teruggejaagd zijn, indien in het stad
huis op het laatste ogenblik het sein tot vluchten ware gegeven. Voor het oordeel
over de feitelijke toedracht van de ramp is dit verder van geen belang.
De schuld aan Duitse zijde in algemene zin is hiermede bepaald. De vaststelling
van het individuele aandeel van elk der daders is aan de justitie voorbehouden.
Thans kom t de verantwoordelijkheid van Nederlandse kant, eveneens in algemene
zin, aan de beurt. In het voorgaande is op enkele punten al terloops daarover ge
sproken, m aar het heeft betekenis er afzonderlijk op terug te komen. Aangaande
het gedrag van de bevolking valt op te merken, dat uit niets gebleken is, dat provo
caties van haar zijde aan de Duitsers aanleiding tot weerwraak hebben gegeven.
De S.S. had somtijds m et handmitrailleurs lopen dreigen, m aar van de Wehrmacht was geen last ondervonden. Verschillende Wehrmachtssoldaten hebben na
de ramp blijken van schaamte en droefenis gegeven, b.v. leden van de telefoongroep,
die op erewoord getuigd hebben, dat zij van niets hadden geweten. In een aantal
gevallen bestond zelfs een betrekkelijk vriendschappelijke verhouding tussen soldaten
en burgers op grond van gemeenschappelijke afkeer van de gruwel en de zinloos
heid van voortgezet bloedvergieten.
Treft de bevolking in haar geheel geen blaam, daarnaast is het de vraag, wat
het oordeel moet zijn over degenen, die in Heusden leiding hebben gegeven. H et is
begrijpelijk, ofschoon daarom nog niet billijk, dat het rampzalige lot, waardoor de
stad is getroffen, tot minder vleiende beoordeling heeft geleid. Een legendarische
opvatting van het begrip „ondergrondse”, die wel eens als een remedie tegen alle
kwalen werd beschouwd, heeft, achteraf, het verwijt ingegeven, dat van haar een
gewapend ingrijpen had verwacht mogen worden. Dit verwijt heeft echter geen
redelijke grond. De O.D. was niet in staat in te grijpen, omdat hij over wapens noch
manschappen beschikte. Bovendien was gewelddadig optreden hem uitdrukkelijk
verboden. E n de wijsheid van dat verbod was m aar al te klaarblijkelijk. Een
dergelijk ingrijpen had slechts tot de verschrikkelijkste gevolgen kunnen leiden.
Heusden was er allerminst rijp voor, zichzelf te bevrijden, zelfs op de Zondagmorgen
nog niet. Al wat er nog aan Duitsers was beneden de Maas, kwam op Heusden af,
om de brug te bereiken. En waartoe zou men zulke ontzaglijke risico’s op zich
hebben genomen? Was dat niet betrekkelijk overbodig? H et gevaar had ook ont
lopen kunnen worden door het stadhuis te ontruimen.
De defensieve voorzorg: bewaking, onderzoek en controle van de bovenver
diepingen, in het algemeen de beoordeling van wat voor de veiligheid moest worden
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gedaan, berustte bij de marechaussees en het Rode Kruis, inclusief de E.H.B.O. en
de luchtbeschermingsdienst. H et is de verdienste van de leden dezer organisaties
geweest, dat zij ambtelijk dan wel vrijwillig, en dit laatste het meest, zo goed moge
lijk het belang van de stad verzorgd hebben in de dagen van het gevaar. Onder hen
die tot de veiligheidspatrouilles behoorden, waren er, die in de nacht van de ramp
in geen zes dagen hadden geslapen. H et is een tragische gedachte, dat het aan deze
werkers niet gegeven is geweest, de camouflage, waarmee het aanbrengen van de
springladingen gepaard ging, te doorzien. Voor hun arbeid, hun nachtwake, voor
al hun opofferingen hebben zij een bittere beloning gekregen: wroeging over een
misdaad, welke niet door hen is begaan.
De hulde aan hun verdiensten moge op waardige wijze geflankeerd worden
door twee bedenkingen. Zover bekend, heeft het aan onderlinge samenwerking niet
ontbroken. Toch schijnen, in het bijzonder in de aangelegenheden van het stadhuis,
hetzij door drukte en nervositeit, m aar wellicht het meest door het ontbreken van
een algemeen erkend hoofd over alle diensten, eigenaardige misverstanden te zijn
voorgekomen. De geschiedenis van de afsluiting van de deur voor de zoldertrap op
de tweede verdieping, geeft hiervan een voorbeeld. Donderdag vóór de ram p heb
ben enige Duitse militairen bij de gemeentebode de sleutel gehaald, gezien de
plannen die zij in het schild voerden, klaarblijkelijk niet met de bedoeling de zolder
verdieping in de komende dagen voor iedereen toegankelijk te laten. Daarenboven
was ook de luchtbescherming van oordeel, dat de veiligheid van allen vereiste, dat
zo weinig mogelijk personen in de toren gingen. Deze dienst, die over een tweede
sleutel beschikte, heeft daarom besloten, dat de zoldertrapdeur zou worden afge
sloten.
Wie nu zou veronderstellen, dat deze deur zorgvuldig op slot is gebleven, zou
bedrogen uitkomen. Sommige van de torenbeklimmers verklaren uitdrukkelijk, dat
de deur was gesloten, toen zij Zaterdags naar de zolder gingen, anderen verklaren
even vastberaden, dat ze open was. H ier blijkt dus iets gehaperd te hebben in de
organisatie. Zoals gezegd, aan een dergelijk détail is te zien, dat de bereidheid tot
samenwerking niet geheel kon vergoeden, dat een burgemeester, geheel ter beschik
king voor het bestuur van de grote stadhuisfamilie dier dagen, heeft ontbroken.
Afgifte van sleutels, gebruik van duplicaatsleutels — waarvan het bestaan toch liever
niet aan de Duitsers bekend moest worden —, afsluiting van bepaalde lokaliteiten,
in één woord, doeltreffend toezicht op alles wat in en om het stadhuis gebeurde,
kon slechts worden uitgeoefend door één persoon, aan wie allen ondergeschikt
moesten zijn. Een dergelijk middelpunt miste de gemeente op dat ogenblik.
E r is nog een tweede beleidskwestie, die aanleiding geeft tot een zekere ver
wondering. Hoe heeft men ertoe kunnen besluiten het stadhuis als openbare schuil
plaats in te richten en voorbij te zien, dat louter de aanwezigheid van de toren een
gevaar betekende? Iem and die zelf in de directe omgeving woonde, heeft aan een
Duitser gevraagd, veertien dagen vóór de ramp, of hij in zijn huis kon blijven. Hij
kreeg ten antwoord: „U hebt een toren vlak bij Uw huis, blijf er dus niet in”.
W aren er slechts meer van die heldere Duitsers geweest! Zij zouden zich verdienste
lijker hebben gemaakt dan hun wapenmakkers, die het stadhuis als een veilige
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schuilplaats aanprezen en....... er zelf ook hun intrek namen. De fout schijnt hieruit
voortgekomen te zijn, dat men meer naar het zuiden heeft gekeken dan in de
richting van de Maas. E r werd gewacht op een bericht uit Waalwijk over de ge
beurtenissen in andere plaatsen, een bericht dat nooit is gekomen. M aar al zou
het zijn gekomen, welke lering had eruit getrokken kunnen worden? De Maas
betekende een barrière van geheel andere aard dan welke waterweg in Brabant ook.
Dat hieraan consequenties vastzaten voor de betekenis van uitkijkposten langs de
M aas, is m aar zeer ten dele tot het bewustzijn doorgedrongen. Zelfs de zo even
bedoelde persoon heeft het verkregen advies niet zo zwaar geteld, dat hij zich uit
de omgeving van het stadhuis heeft verwijderd. Een ander had zelfs op het ogenblik
van de ram p nog niet het besef, dat de toren de oorzaak was van het gebeurde.
Hij meende, dat het alleen te doen was geweest om slachtoffers te m aken en vreesde
daarom, dat ook de bierbrouwerij zou worden verwoest. H et gerucht op de Zon
dagmorgen over het opblazen van het postkantoor kwam voort uit dezelfde mis
vatting. Hier zijn duidelijke bewijzen, dat het inzicht in het militaire belang van de
toren in de strijd om de Maas, achteraf zo natuurlijk, tevoren geheel buiten de
gezichtskring der betrokkenen heeft gelegen.
Is het nog nodig te zeggen, dat het gevolg van de fout in genen dele een nood
zakelijk gevolg is geweest? De Duitsers mochten er niet op rekenen, dat hun voor
nemens geraden zouden worden. De burgers konden er niet op rekenen, dat mogelijke
voornemens op misdadige wijze zouden ten uitvoer worden gebracht. De stadhuisram p is niet op de eerste plaats indrukwekkend om het aantal slachtoffers, dat zij
heeft geëist. De geschiedenis van de moderne oorlog wordt m et grotere getallen
geschreven. Zij is eerst waarlijk een tragedie geworden, doordat een argeloze be
volking een eenvoudig vertrouwen in de menselijkheid heeft gesteld, die zij zelfs bij
deze slecht befaamde vijand aanwezig veronderstelde. Dit vertrouwen heeft aan de
onmenselijkheid een demonische triomf bezorgd.
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N adat omstreeks vijf uur, half zes, de verwoestingen ten einde waren gebracht,
brak enige tijd later het licht van de Zondagmorgen aan, dat aan de inwoners de
desolate aanblik toonde van de werken van de nacht. H et was ongewoon stil op
straat. De drukte van de Duitse aftocht in de afgelopen nacht, was voorbij. Hier
en daar zat nog een plukje soldaten, wier aanwezigheid bewees, dat het hakenkruis
nog heerste in de stad. Ook in de omgeving was dat het geval. Nog was de bevrijding
niet aangebroken en de mogelijkheid bestond, dat verdere beproevingen voor de
deur stonden. Om tien uur joeg een hernieuwde beschieting de bevolking in d"
kelders. Ook de doden onder het puin moest men nu voor enige tijd alleen laten.
Enkele inwoners vroegen zich af, of er geen einde was te maken aan het vuren.
Zij begaven zich naar het bureau van het Rode Kruis, om te vragen, dat een koerier
zou worden uitgezonden, om te trachten naar Waalwijk door te dringen en de
Engelsen ervan in kennis te stellen, dat in Heusden nog slechts weinige Duitsers
aanwezig waren, uitsluitend met lichte wapens uitgerust en dat een beschieting van
de stad overbodig was. De heren Kolkman en De Lange hebben over dit verzoek
beraadslaagd. H et scheen hun toe, dat zulk een zending haar doel niet kon bereiken
en dat aan zo iets onmogelijks geen mensenleven m ocht worden gewaagd. De
Duitsers hadden verboden, dat iemand de stad zou verlaten. Beschieting en onzicht
bare mijnversperringen zouden de overtreder een wisse dood tegemoet voeren. Ook
een verzoek de witte vlag te hijsen, kon niet worden ingewilligd. Niet alleen miste
het Rode Kruis de bevoegdheid ertoe, m aar het was ook onmogelijk voor de ge
volgen, die uit zulk een daad konden voortkomen, de verantwoordelijkheid op zich
te nemen.
Afwachten was de enige remedie. W aar zaten intussen de vurig verwachte be
vrijders? N a de verovering van Drunen waren hun colonnes opgerukt in oostelijke
richting, naar Nieuwkuijk en Vlijmen, en noordwaarts op Elshout aan. Om trent
middernacht bereikten de voorposten Vlijmen, die omtrent zes uur door een tankm acht werden gevolgd. Ook Elshout werd reeds te middernacht bereikt en van daar
werd verder opgerukt naar Haarsteeg, dat om vijf uur als bevrijd kon worden
beschouwd. Gevechten hadden zich bij deze opmars niet voorgedaan. Zo dicht
waren de bevrijders al genaderd, toen Heusden de ongelukkigste nacht van zijn ge
schiedenis beleefde.
Omstreeks negen uur trok een troepenmacht uit Haarsteeg in noordelijke richting,
m aar na enige tijd keerde zij op haar uitgangspunt terug. Eerst in de middag werd
een tweede poging ondernomen.
In Heusden was van dit alles niets bekend. Dokter De Lange was blijven prakkizeren over een tocht naar Waalwijk. Hij werd het er tenslotte met zichzelf over
eens, dat hij persoonlijk de reis moest aanvaarden. Omstreeks half twee was hij
reisvaardig en begaf hij zich op weg in de richting Heesbeen. D at was althans de
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bedoeling, m aar het was de vraag, of hij wel verder zou komen dan de stadswallen,
waar zich nog Duitsers bevonden. Zuster Riphagen wilde weten, of het avontuur
een aanvang had genomen. Zij ging naar de wallen om uit te zien. E r was echter geen
dokter De Lange te vinden, m aar haar zoeken kreeg een andere beloning. Terwijl
zij de omgeving aftuurde, zag zij opeens een rij soldaten, met veel camouflage op
de helmen, door het veld op de stad afkomen. De uniformen lieten geen twijfel,
het waren bevrijders. N adat zij de troep had zien binnentrekken, bleef zuster R ip
hagen nog enige tijd schuilen aan de buitenzijde van de wallen, want zij verwachtte
straatgevechten.
E r klonken echter geen schoten. De straten waren leeg. Van Beynen had zijn
plicht als huisvader hervat en was in de marechausseekazerne zijn vrouw gaan
opzoeken, die hij in een paar dagen niet had gezien. Hij vond het benauwd in de
kelder, want de overgang was groot na zes dagen en nachten buitenlucht. Zijn oog
richtte zich op een luikje, dat van de straatzijde kon worden geopend. „Ik zeide:
„Als dat luikje wordt opgelicht en ze gooien een handgranaat naar binnen, dan
wordt de hele boel verwoest.” Ik had het nog niet gezegd, of daar ging het luikje
open. Eén seconde van angst, dat er Duitsers waren. M aar neen, dat was een ver
gissing. Ik ging naar boven en zag twee vreemde soldaten en ik riep: „Tommies” .
Ik vloog er een om de hals en kuste hem, zo blij was ik.”
N adat met deze ceremonie de bevrijding was beklonken, ging er een boodschap
naar den huize Schimmel om de heer Kolkman te ontbieden. Zuster Riphagen had
er echter de prim eur gehad. Zij had het gewaagd naar huis terug te keren en was
komen binnenstormen: „Ik heb ze gezien, ik heb ze gezien” . „Wie gezien?” „De
Tommies, er zijn Tommies in de stad”. Kolkman ging mee naar de marechaussee
kazerne, en moest in het Engels vertellen, waar zich in Heusden nog Duitsers be
vonden. Behoedzaam, twee of drie m an achter elkaar, ging men de straten door,
steeds langs de huizen lopend, wachtend bij iedere hoek, dan snel overstekend.
E r werd geen woord gesproken en de kalmte van de soldaten bleek een bevestiging
van de gangbare mening, dat flegma een opvallende eigenschap is in Albion. De
oogst aan krijgsgevangenen was niet groot. Hier en daar een paar eenzame achter
blijvers, die verrast werden of zich lieten verrassen. Een gedeelte van de nog aan
wezige Duitsers had bijtijds de aftocht geblazen. Enkele inwoners zagen ze door
de uiterwaarden rennen om de bootjes te bereiken, die gereed lagen voor de over
tocht. Alles ging zozeer op een stille wijze, dat velen er niets van bemerkten. Wie
naar buiten wilde komen, werd met een handgebaar weer naar binnen gewuifd.
„Go inside! Safer!” Kapelaan M anders ging in de Putterstraat zijn koffer halen, die
hij daar ’s nachts had gebracht. „H ebt U het al gehoord, er zijn Engelsen in de
stad!” De kapelaan kreeg de gedaante van een vraagteken. „O, gaat een bevrijding
op die manier!” D aar moest hij meer van weten. Jawel, op de hoek van de Boter
m arkt en de Gasthuisstraat stonden zes mannen in khaki uniform. V an alle kanten
werd er evenwel gewaarschuwd. Pas op, het zou verraad kunnen zijn. De be
drukking van de ram p zat zo diep, dat het moeilijk viel te geloven aan het geluk.
Droefheid en uitputting hadden menigeen gebroken of ziekte op het lijf gejargd.
M en hoorde het nieuws der bevrijding op de bedden in de kelders, even onwezen
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lijk, alsof het een nieuwstijding was, gegeven door een verboden zender over een
front in een ander werelddeel. Bij het stadhuis was het werk hervat.
Eerst in de nacht van Zondag op M aandag kwamen volgende afdelingen de stad
binnen, ter sterkte van een paar honderd man, deel uitmakend van het Queen’s
Regiment. Zij trokken spoedig verder en werden gevolgd door een afdeling van de
Arguyll and Sutherland Highlanders. Bovendien kwamen enige officieren van Civil
Affairs het burgerlijk bestuur organiseren. Volgens de methode, die op alle plaatsen
toegepast werd, moest dit gebeuren door middel van de „ondergrondse”, die, even
eens volgens gebruik, die naam aflegde en deel ging uitmaken van de „binnenlandsche
strijdkrachten”. Civil Affairs was aangeland bij Vreeswijk, die vertelde, dat van
Everdingen de commandant was, waarop deze uit Heesbeen werd ontboden. Bij zijn
aankomst werd hij stante pede tot burgemeester benoemd. Van Everdingen stelde
de voorwaarde, dat de benoeming zou gelden tot aan de terugkomst van burge
meester Steemers, die wel niet lang op zich zou laten wachten; werkelijk werd deze
verwachting reeds daags daarna bewaarheid. De voorzittershamer ging dus weer
over op de rechthebbende en van Everdingen zou zich bepalen tot het geweer.
De B.S. kregen de taak bewakingsdiensten te verrichten in de stad en patrouille
te lopen op de dijk. M et de aanmelding van vrijwilligers ging het aanvankelijk niet
geheel naar wens. E r was in de stad zoveel puin te ruimen, dat velen zich daartoe
op de eerste plaats geroepen bleven gevoelen. Geleidelijk werden de diensten echter
uitgebreid, en de Engelsen, later de Canadezen, waren zeer erkentelijk voor de rap
porten, die zij ontvingen betreffende vijandelijke bewegingen aan de overzijde van
de Maas. Adam Prins, die als veerman zeer vertrouwd was met de rivier, maakte
zich verdienstelijk door zich als gids beschikbaar te stellen, toen de geallieerden
’s nachts verkenningstochten gingen doen in het Land van Altena en in de Bommelerwaard.
Politiek-verdachten werden aanstonds na de bevrijding in arrest gesteld. Voor
lopig werden zij in Heusden ondergebracht, m aar in een stad, waar velen dakloos
waren en een evacuatiecommissie met onoverkomelijke moeilijkheden te worstelen
had, konden zij niet naar behoren gehuisvest worden. Voor hun overbrenging naar
Vught moest daarom zo spoedig mogelijk worden gezorgd. Op Zaterdag 11 Novem
ber was er transport beschikbaar, waarmee 21 personen werden afgevoerd. M et nog
vier anderen, die een paar dagen later werden overgebracht, werd een totaal bereikt
van 25. Een trieste geschiedenis, met als enig lichtpunt, dat Heusden inzake poli
tieke delinquenten onder het „rijksgemiddelde” bleef.
Wij keren nog eenmaal terug naar de ruïne van het stadhuis. E r werd grote
overgave geëist van de mannen, die er werkten. Reeds op Zondag hing er een
zware lucht. De een werd onpasselijk, de ander kon de lijken niet zien, menigeen
legde het werk neer. M aar degenen, die volhielden, waren weer een voorbeeld voor
anderen. Rookartikelen en wat sterke drank, die met moeite werden bijeengebracht,
moesten helpen om de natuurlijke weerzin te overwinnen. De meeste lijken waren
onherkenbaar. Onder leiding van de marechaussee werd m et de identificatie een
begin gemaakt. Bezittingen, die in de klederen werden gevonden, gingen in een
enveloppe en werden later aan de nabestaanden ter hand gesteld. N a de bevrijding
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Overzicht van de oorlogsschade aan panden, in Heusden a'angericht

stelden de Engelsen een paar bulldozers ter beschikking. De grijparmen van deze
machines groeven in korte tijd het zware puin weg, waardoor het mogelijk werd
het gehele terrein te ruimen. Op Dinsdag 7 November werden de eerste twintig
slachtoffers ter aarde besteld. Dat droeve werk ging de gehele week door. O p Vrijdag
waren er zestig lijken begraven. H et heeft tot Zondag geduurd, voor het laatste
werd gevonden. De groep van acht of negen mensen, die voortdurend was bezig
gebleven, had een groot werk van liefde verricht. Calamitas virtutis occasio.
Toen de doden begraven waren en het puin uit de straten was verwijderd, toen
het nieuwe bestuur zich had ingewerkt en begonnen was proclamaties uit te vaar
digen, toen het oog enigszins gewend was geraakt aan de kale plekken in de stad
en de geallieerde soldaten een gewone verschijning waren geworden, geraakte de
stad er langzamerhand van doordrongen, dat ze nu in het vrije deel van de wereld
was komen liggen. De zalige duizeligheid van dat besef m aakte alles lichter, hoe
moeilijk het leven ook bleef door zorgen en gevaren. Aller verlangen bleef gericht
op het einde van de oorlog, m aar de gelatenheid en het gevoel van niets-doen hadden
plaats gemaakt voor de voldoening ook iets te kunnen, al was het alleen maar
huiselijkheid bieden aan soldaten. Enkelen waren echter met zo weinig niet voldaan.
Zij wilden hun hart verzadigen aan het ideaal der vaderlandsliefde en hun gehele
persoon eraan geven. De eerste, die uitvloog, was zuster Riphagen. Daags na de
bevrijding kwam er een ambulance van het Nederlandse R ode Kruis te Heusden, om
deel te nemen aan het bergingswerk. Zij wist zich te presenteren en mocht mee naar
Eindhoven, waar zij in een hospitaal werk zou vinden naar verlangen.
Twee jonge mannen hadden soldaten-idealen. Ook zij hadden met Heusden geen
andere banden, dan enkel hun aanwezigheid tijdens de oorlogsdagen en hun aandeel
in de hulpverlening. Voorzeker was dat niet de minste vorm van burgerschap! Nico
Mos en Leen van Bruggen kwamen uit Den Haag. Op 10 October waren zij van
huis gegaan en op 3 November in Heusden aangeland. Zij lieten zich adviseren
voorlopig niet verder te gaan en daar de bevrijding af te wachten. H et Rode Kruis
had werk voor hen. Nico Mos was op Zaterdagavond nog naar Brabant gefietst om
een serum te halen, ter bestrijding van dysenterie, genaamd kelderziekte. Hij ging
als laatste Nederlander over de brug. Leen van Bruggen was de laatste, die de toren
van het stadhuis heeft beklommen. Beiden zijn op het nippertje aan de stadhuisramp ontsnapt.
Nu wilden ze bij het leger. De Engelsen bleken echter geen prijs te stellen op
hun diensten. De garantie van veiligheid had voor hen meer waarde dan de mede
werking van twee onbekende vreemdelingen. De Canadezen waren toeschietelijker
en gaven een voorlopige verbintenis. Toestemming van het Nederlandse Militair
Gezag was echter onvoorwaardelijk nodig. Een eerste bezoek aan Tilburg bracht
niet het gewenste resultaat. De twee aspiranten konden niet bewijzen, dat zij politiek
betrouwbaar waren. Het werd hun zelfs afgeraden op de toestemming vooruit te
lopen, daar dit verlies van nationaliteit zou medebrengen. Onverrichter zake kwamen
zij naar Heusden terug. De militaire commandant van Heusden heeft toen aan
geboden zijn bemiddeling te verlenen en ging persoonlijk mee naar Tilburg. Het
M.G. bleef echter de handtekening eisen van drie personen, die woonachtig moesten
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zijn in het bevrijde gebied. Nico Mos herinnerde zich ten leste een neef, die in
Eindhoven woonde. Die neef bleek aanstonds bereid het formulier te tekenen en
zorgde bovendien, dat nog twee personen ondertekenden, zowel voor Mos als voor
van Bruggen. H et M.G. bleek nu tevreden en de Canadezen hadden twee soldaten
meer. Twee vlasbaardjes tussen de stoppels van de woestijnratten. V an Bruggen
werd als tolk aangesteld, Mos ging bij de scouts, de soldaten van de voorste linie.
H et geestelijk voorrecht vrij te zijn kon niet verhinderen, dat in Heusden de
zorg voor het stoffelijk bestaan bleef drukken. H et minste was nog het ongemak
van allerlei stagnaties der openbare diensten. E r was geen water, geen electriciteit
en geen gas. Voor water behielp de bevolking zich met pompen, voor licht met
kaarsen of carbid, waarvan de voorraden echter hier vroeger, daar later uitgeput
raakten. De gaarkeuken bleef de stad van warm eten voorzien. M et behulp van
machines in de fabrieken gelukte het na verloop van tijd de waterleiding weer zover
in bedrijf te brengen, dat althans gedurende enige uren per dag weer een straaltje
water uit de kraan te voorschijn kwam. In December kwam er weer electrische
stroom, m aar met één gloeiende spijker per avond werd het rantsoen reeds over
schreden. Ram en met glas waren uitzondering. Overdag had men de keuze tussen
licht met de ramen open of duisternis achter planken en carton. De voedselvoor
ziening gaf reden tot dankbaarheid. Door de aanwezigheid in de stad van m aalde
rijen, was er geen tekort aan brood. Melk was er in overvloed, en er werd veel
gekarnd om boter te maken. Noodslachtingen van vee, dat getroffen was, kwamen
zo dikwijls voor, dat er ook voldoende vlees beschikbaai was. Met hetgeen van
elders moest worden aangevoerd, was het minder goed gesteld. Niemand waagde
er zich dan ook aan van Waalwijk naar Heusden te komen. Wie gezond bleef, onder
vond van de noodtoestand weinig bezwaren. M aar er was doorlopend een groot
aantal lijders aan dysenterie. Roggebrood en melk waren ongeschikt voedsel voor
hen en toch waren ze erop aangewezen.
De reden van de vrees voor Heusden was gelegen in de voortdurende beschieting
van stad en omgeving vanaf de overzijde van de Maas. Deze was al begonnen op
de dag van de bevrijding en sedert was er dagelijks geschoten, soms hevig, soms
minder hevig, m aar altijd onverwachts en verraderlijk. H et kelderleven bleef onver
minderd voortgaan. Wie even over straat moest, liep vlug en schichtig, met opge
trokken schouders. E r werd verzocht, dat de inwoners hun voordeuren zouden open
laten, om voorbijgangers gelegenheid tot vluchten te geven, als er plotseling granaten
vielen. Dienstmeisjes, die van elders waren, gingen naar huis. De ouders wilden hun
dochters niet in Heusden laten.
E r waren inwoners, die reeds op de dag van de bevrijding of na enkele dagen
in de verwachting verkeerden dat het front voorlopig aan de M aas blijven zou en
dat het in Heusden derhalve levensgevaarlijk zou zijn voor geruime tijd. Degenen,
die hun veiligheid stelden boven de hachelijke risico’s van het onbeheerd achterlaten
van huis en eigendommen, probeerden vervoer te krijgen en een goed heenkomen
te vinden. Reeds op het einde van de eerste week waren er veel gegadigden. Dat
schiep een transportvraagstuk. De bevelvoerende officieren hadden bij aankomst
geen opdracht een bevel tot evacuatie af te kondigen. Zulk een maatregel zou
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trouwens door Civil Affairs ten uitvoer moeten worden gelegd, m aar ook deze
afdeling bleef aanvankelijk neutraal. De evacuatiecommissie, die onder auspiciën
van de burgemeester was ingesteld, hield zich dan ook hoofdzakelijk bezig met de
verdehng van de woonruimte in de stad en het onderbrengen van daklozen. Wie
echter uit eigen beweging evacueren wilde, werd niet gehinderd. De Engelsen zagen
echter liefst niet veel transport op de wegen en bovenal moesten zij bezwaar maken
tegen verdere belasting van hun vervoersapparaat. „Wij zijn geen verhuismaatschappij”, zei een der officieren, toen de aandrang van de burgerbevolking hem
te machtig werd. Een pijnlijk geval voor beide partijen!
H et heeft niet lang geduurd, of de kwestie der veiligheid van de burgers werd
doorkruist door het militaire belang van de zo gewaardeerde bondgenoten. De stadscommandant had een uitgaansverbod afgekondigd voor de uren, dat er duisternis
was, derhalve voor de gehele avond en nacht. Dit verbod was voor de burgers niet
aangenaam. H et was dezelfde beperking, die de bezetter had opgelegd en het was
een zonderlinge gewaarwording, dat onder het regiem van de bevrijding dat hatelijk
verbod onverminderd bleef voortbestaan. De handhaving geschiedde echter met een
fluwelen handschoen. Wie na zes uur op straat werd aangetroffen, kreeg een ver
maning. Wie de volgende avond opnieuw in overtreding werd bevonden, kreeg weer
een vermaning. Bestraffing was uitzondering. Voor de militairen was deze toe
stand niet alleen hinderlijk, maar ook gevaarlijk. H et uitgaansverbod was om veilig
heidsredenen uitgevaardigd. Heusden was frontstad. Nachtelijke verkenningstochten
werden over en weer gemaakt. En de geallieerden moesten niet alleen verdacht zijn
op rondwarende Duitsers, m aar vooral op S.S.’ers van Nederlandse makelij. Hoe
konden zij uitmaken wie vriend was, wie vijand?
H et werd nog moeilijker, toen de bevrijders verdenking begonnen op te vatten,
dat het in Heusden zelf niet pluis was. E r begonnen klachten binnen te komen bij
de B.S. en bij het Rode Kruis, dat er des nachts aan de Duitsers lichtsignalen
werden gegeven. H et schieten van de Duitsers leek erop te wijzen, dat zij inlich
tingen ontvingen over de dislocatie van de geallieerden. Toen op 20 November een
Canadees in Heusden werd aangeschoten, werd het uitgaansverbod op half zes
bepaald. De habitué’s van de openbare schuilkelders waren gedupeerd. De volgende
dag scheen het een ogenblik, alsof de volledige verplichte ontruiming der stad zou
worden afgekondigd. M aar de B.S. onderzochten, in hoeverre de zuivering mis
schien onvolkomen was geweest. Toen overwogen werd een verzoek te doen tot
arrestatie van mogelijk nog onbetrouwbare personen, voorkwamen de Canadezen
dit verzoek door zelf op gevangenneming aan te dringen. Daarop zijn er nog vijftien
arrestaties verricht, waarmee wederkerig de hoop herleefde, dat de politieke atmos
feer nu af doende zou verbeterd zijn.
Deze hoop werd niet vervuld. E r ontstonden nieuwe klachten. Twee Canadezen
verloren het leven bij de reparatie van een telefoonlijn, die op de plaats van de breuk
met een mijn bleek te zijn verbonden. De commandant beweerde op deskundige
gronden, dat een hinderlaag als deze slechts kon gelegd zijn van de landzijde, niet
van over de rivier. De inwoners wilden dit echter niet geloven en waren ten dele
verontwaardigd. Wie niet van spionnage overtuigd was en daarenboven in het
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dilemma tussen het gevaar voor eigen persoon en het risico van verlies van bezit
tingen het laatste het zwaarst liet wegen, bleef tegen evacuatie gekant. H et was
evenwel mogelijk bij deze zienswijze te blijven, zonder de wens der geallieerden
onbillijk te vinden. Wie de zaak van twee zijden wilde bezien, zeide tot zichzelf:
„Als ik de commandant was, zou ik misschien ook op evacuatie aandringen”.
H et onweer dreef over, er werd althans geen beslissing genomen. Misschien is
de herhaalde wisseling van het commando hieraan niet vreemd geweest. De Cana
dezen vertrokken op 25 November, opgevolgd door Schotten, die op hun beurt
werden vervangen door Polen. Medio Januari kwamen er weer Canadezen. Een
andere oorzaak zou gelegen kunnen zijn in de verwachting, dat het vraagstuk op
de duur zichzelf zou oplossen. De beschietingen gingen onverminderd voort. De
verwoesting begon steeds groter omvang aan te nemen. In verhouding tot de mate
riële schade was het aantal slachtoffers niet groot, m aar zo diep kwam de schrik
te zitten, dat menigeen uit zichzelf naar veiliger oorden vertrok. Na 4 December,
een zwarte dag, waarop er drie doden vielen en er één levensgevaarlijk werd gewond,
liep het storm om evacuatiebewijzen. M et vijf wagens werd verhuisd, wat maar
verhuisd kon worden.
Ook 12 December was een dies ater. E r kwamen verschillende gewonden, w aar
van één reeds de volgende dag stierf. In de Putterstraat werd een huis getroffen,
terwijl de vrouw des huizes nog in de keuken was. Wonderbaarlijk ontsnapte zij
aan de instorting, met alleen een wondje aan de knie. Toen het gevaar voorbij was,
ging haar m an de ruïne eens bekijken. Hij dacht aan zijn twee konijntjes, die onder
het puin zaten, waarschijnlijk dood. Samen met de kapelaan die juist kwam vragen
hoe het ongeval was afgelopen, ging hij op zoek. H et hok was verbrijzeld, m aar door
een spleet in het puin was te zien, dat de diertjes geen kwetsuur hadden bekomen,
al konden zij zich niet roeren of bewegen. Bij deze ontdekking liet een glimlach
zich niet weerhouden. H et huis in diggelen, m aar de levende wezens allen gered.
H et begon leeg te worden in Heusden. E r waren weldra niet meer dan zes- tot
zevenhonderd mensen in de stad. Slapte in de winkels, op straat alleen Canadezen
en Polen. Op 13 December verscheen in „De Sirene”, het plaatselijk nieuwsblad,
een bericht, dat de centrale keuken zich verplicht zag haar werkzaamheden te beeindigen. De meisjes, die er hielpen, waren daags te voren ternauwernood aan groot
gevaar ontkomen, toen op het keukengebouw een treffer viel. Ook moest het koken
soms plotseling gestaakt worden, waardoor hoeveelheden half klaar gemaakt eten
gingen bederven. Op sommige dagen konden de porties niet worden af gehaald.
Alleen voor degenen, die zich volstrekt niet zelf konden helpen, zou getracht wor
den alsnog te doen wat mogelijk w a s.*)
Toen het Kerstmis ging worden, mocht een beperkte feestviering niet achterwege
blijven. Op 19 December zouden de soldaten ’s middags de kinderen onthalen. M aar
het feest was al bedorven, vóór het begon, ’s Morgens vielen er onverwachts treffers
op het Burchtplein. Drie kinderen, die niet op tijd een schuilkelder hadden kunnen
bereiken, werden gedood. Op de Kerstdagen zelf zouden de soldaten om beurten
r)
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bij de burgers te gast zijn. Ieder deed zijn uiterste best. De tafel werd versierd met
kerstgroen en, zover voorradig, met vlaggetjes van Nederland en Polen. De huis
moeders excelleerden met een uitstekend maal, net op de wijze der armen als in
Christmas Carol, één plumpudding voor een ganse familie. Uncle Sam was de peet
oom van iedereen. De gasten brachten ook wat mee: chocolade voor de kinderen;
voor de groten sigaretten, die in het bevrijdingsjaar aanbeden werden als eens het
gouden kalf; voorts een hoofd vol verhalen over hun soldatenleven.
Met zulke bewijzen van vriendschap werd het feest van de vrede gevierd en
verschaften bevrijders en bevrijden zich een voorproef van de vreugde van de dag,
wanneer er werkelijk vrede zou zijn op aarde. De heerlijkste geneugte van deze
Kerstmis was de belofte, dat het weldra zo ver komen zou. M eer dan de belofte
was het echter nog niet. Op vijfhonderd meter over het water stond nog de macht,
waarover eerst geheel en al getriomfeerd moest worden. Zelfs tijdens de Kerstdagen
werd er aan die realiteit herinnerd. In verschillende gezinnen werd het samenzijn
gestoord door geweervuur, dat van dichtbij scheen te komen. Een huismoeder, die
stralend aan tafel zat, gelukkig met haar gezin en haar gasten, schreef op de avond
na het feest: „Opeens wordt er aan de voorkant geschoten en ook aan de achterzijde.
In een ommezien zijn onze Polen met hun geweren in de tuin. Eén klimt over de
schutting en tracht naar een zijstraat over te steken. Gelukkig loopt alles zonder
ongelukken af. Toen wij later weer in de eetkamer kwamen, bleek, dat een kogel
door de muur was gedrongen, die in zijn vaart een stukje van het buffet had mee
genomen.
De opwinding over dit voorval zou in het niet zijn verzonken tegenover een veel
grotere vrees, wanneer Heusden had geweten, welk een dodelijk gevaar op dat
ogenblik dreigde. H et onbegrensd vertrouwen in de kracht van de bevrijders had
iedere gedachte aan een Duitse aanval uitgesloten. H et front leek stabiel; de Bergse
M aas een oceaan; de oorlog bewoog zich voorwaarts, niet meer achteruit. Met een
schok was dit overgroot vertrouwen beschaamd op Zaterdag 16 December, toen
maarschalk Von R undstedt een groot offensief in de Ardennen ontketende. Luxem
burg was ver weg, aan gevaar voor eigen lot behoefde niet aanstonds te worden
gedacht, m aar alleen reeds het feit, dat een tegenoffensief mogelijk bleek, was een
harde slag. De berichten luidden, dat over een front van 90 km tussen Monschau
en Echternach een aanval op het Eerste en op het Derde Amerikaanse leger was
ingezet. Drie Duitse legers namen eraan deel. Op de noordelijke vleugel opereerde
het Zesde S.S. pantserleger onder Sepp Dietrich, dat om politieke redenen het meest
was versterkt. In de middensector stond het Vijfde pantserleger en op de zuidelijke
vleugel het Zevende leger. Sepp Dietrich had tot taak uit Malmédy over Luik naar
Antwerpen door te stoten. Ter ondersteuning moest het Vijfde pantserleger van
Houffalize over Namen naar Brussel trachten door te breken, terwijl het Zevende
leger verder naar het zuiden op de M aas zou aanrukken.x)
De eerste schrik werd gekalmeerd, toen bekend werd na enige dagen, dat de
noordelijke aanval tot staan was gebracht. Duitse tanks, die tot vóór Luik waren
x)
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doorgedrongen, werden stuk geschoten, de infanterie moest achteruit, Malmédy werd
heroverd. In het zuiden blokkeerden parachutisten van de 101ste Amerikaanse
Divisie in Bastogne de hoofdweg, waarlangs naar Sedan moest worden opgerukt.
De middelste aanval had betrekkelijk vrij spel gekregen en was meer dan 100 km
gevorderd, m aar werd nu frontaal bevochten bij Celles, 6 km ten oosten van Dinant
en de Maas. Zo was de toestand op 24 December. Door concentratie van krachten
hadden de geallieerden de hoekpunten van de aanval stevig bevestigd; het indrukken
van de flanken zou het werk zijn van de volgende dagen. H et offensief was in een
critiek stadium gekomen. Zouden de tegenmaatregelen van generaal Eisenhower
volledig worden uitgevoerd, dan zou het spel voor de Duitsers verloren zijn. Geen
doorbraak; integendeel, de strijdkrachten, die uit de Siegfriedlinie zich in het open
veld hadden gewaagd, zouden in hun driehoek onder een verpletterende druk wor
den gesteld.2) Uitkom st was alleen mogelijk, wanneer afleidingsmanoeuvres op
andere delen van het front, opnieuw begunstigd door verrassing en overrompeling,
de geallieerden konden verplichten hun aandacht en hun krachten te verdelen.
De Duitsers hadden keus genoeg in een front van bijna 2000 km. M aar zij konden
niet willekeurig te werk gaan. In aanmerking kwamen alleen die sectoren, waar de
geallieerden geen aanval verwachtten en waar zij het front slechts zwak bezet hielden.
Om die redenen had het oppercommando dan ook de Ardennen gekozen. Waren
er daarnaast nog andere sectoren, die aan de genoemde dubbele voorwaarde vol
deden? Noch tussen Trier en Belfort, noch tussen Aken en Nijmegen vermocht het
opperbevel een overtuigende mogelijkheid aan te wijzen. M aar hoe stond het aan
het westelijk einde van het front? H et was aan generaal Student, commandeur van
legergroep „H ”, bekend, dat van de Zeeuwse eilanden tot het gebied van Tiel slechts
een betrekkelijk zwakke troepenmacht aanwezig was, bestaande uit de Vierde Cana
dese divisie en de Poolse divisie. De generaal meende, dat het mogelijk moest zijn
deze strijdmacht door een bliksemsnelle aanval te overrompelen en te verslaan.
Merkwaardigerwijze was de geheimhouding zó ver gedreven, dat generaal Stu
dent eerst op 8 December van het voorgenomen offensief in de Ardennen op de
hoogte werd gesteld.3) Hij was niet een man om afzijdig te blijven bij een dergelijk
belangrijke aanval. Wanneer het om Antwerpen te doen was, mochten zijn troepen
niet ongebruikt worden gelaten. De afstand van de Bergse M aas naar Antwerpen
bedroeg slechts 80 km, terwijl de weg door de Ardennen en de Kempen bijna 200 km
lang was. Hij deed het O.K.W. daarom het voorstel, dat hem tien infanteriedivisies
en vier pantserdivisies ter beschikking zouden gesteld worden. Hij garandeerde, dat
met een dergelijke strijdmacht Antwerpen zou worden veroverd. De plannen voor
het offensief in de Ardennen waren evenwel reeds te ver gevorderd dan dat het
voorstel aanvaardbaar zou zijn geweest.
Student liet zich echter niet ontmoedigen. Hij bleef zo sterk aandringen, dat hij
eindelijk op 17 December verlof kreeg een aanval te doen over de Bergse Maas.
Hij mocht daarbij gebruik maken van de Zesde Fallschirmdivision, die in de om
’)
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streken van Arnhem was gelegerd en over de Tweede Fallschirmdivision uit noordoost-Nederland. Ook de divisie, die reeds tegenover Moerdijk in de Biesbos aan
wezig was, zou worden ingezet. Een pantserdivisie uit Duitsland werd hem tegen
27 December toegezegd. De uitvoering van het plan werd opgedragen aan generaal
Eugen-Felix Schwalbe, die daartoe te elfder ure uit de Elzas werd ontboden. Het
commando over het 88ste legercorps nam hij op 23 December van generaal R ein
hard over, één dag vóór de aanval zou beginnen. *)
Zondag 24 December, vooravond van Kerstmis! Waalwijk hoopte het feest met
een traditionele nachtmis te vieren. Daarvoor was nodig, dat de Canadese comman
dant voor één keer de „avondklok”, zoals het uitgaansverbod bij duisternis met een
dichterlijk euphemisme genoemd werd, zou opheffen. De ontheffing werd goedgunstig
verleend. Diezelfde Zondag vertrokken de Canadezen naar België, om deel te nemen
aan de bezwering van het Ardennenoffensief. Een Poolse afdeling kwam hun plaats
innemen. Om vijf uur ’s middags kwam er plotseling bericht van de Poolse com
mandant, dat hij genoodzaakt was de verleende ontheffing terug te nemen en dat
na zes uur zich niemand meer op straat mocht bevinden. De binnenlandse strijd
krachten werden gealarmeerd en moesten zich op een aangegeven plaats verzamelen.
Zij zouden aanstonds worden afgevoerd, zodra de Duitse overtocht een aanvang had
genomen. De vijand zou ze zeker fusilleren, als hij ze in handen kreeg. De evacuatie
van Waalwijk en van andere bedreigde plaatsen werd slechts nagelaten, om dat ze
onuitvoerbaar was.
Deze onverwachte beslissingen waren zo laat genomen, dat lang niet iedereen
er tijdig van op de hoogte was. En de reden, die er achter stak, was alleen aan zeer
weinige ingewijden bekend. Generaal Student had haast gemaakt. Hij had niet
willen wachten tot 27 December, niet onwaarschijnlijk, omdat het in de Ardennen
dan reeds tot een beslissend nadeel zou zijn gekomen.
In de dagen en vooral in de nachten omstreeks 20 December bracht hij in het
Land van Altena een welbewapende krijgsmacht bijeen, die volgens een aannemelijke
schatting van de Brabantse illegaliteit uit ongeveer 16 000 man bestond. Deze krijgs
macht was bestemd om m et behulp van pontm ateriaal de rivier over te steken en
dwars door Brabant door te stoten naar Antwerpen. H et kwam zo uit, dat het juist
de Kerstnacht was, waarin „het soet prieel van B rabant” voor de tweede m aal in
de ellende der verwoesting gedompeld zou worden. Parachutisten zouden strategische
punten ten zuiden van de M aas bezetten, opdat de hoofdmacht veilig kon worden
overgebracht. E r was alle hoop, dat het geheim bewaard was gebleven. De kans
leek dus gunstig te zijn.
M aar op dit punt had generaal Student een lichtvaardig vertrouwen. H ad hij
de „avondklok” in Waalwijk gejaagd horen kleppen, op het laatste ogenblik nog
en tegen de gemaakte afspraak, hij zou begrepen hebben, dat hij op de handen was
gekeken. De Bergse Maas was niet zo breed, of de mannen van het militair verzet
betoonden vurige aandacht voor hetgeen aan de overkant gebeurde. Tijdens de
oorlog in Noord-Brabant hadden zij de routine van de „line-crossing” geleerd. En
*)

Shulman, p. 254—256.
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sedert had ook de machtige rivier hen van gewaagde overtochten niet kunnen
afhouden. Des te sterker was hun bezorgdheid voor wat de Duitsers in het schild
mochten voeren, om dat gebeurtenissen, die zich onmiddellijk ten noorden van de
Langstraat op het zogenaamde „eiland” in de loop van November hadden afge
speeld, in de kringen van de binnenlandse strijdkrachten een gevoel van onbehagen
hadden gewekt. Dit „eiland” wordt in het noorden begrensd door de Bergse Maas,
in het zuiden door het „Oude M aasje”, de oorspronkelijke bedding van de rivier, zich
uitstrekkend van een punt noordelijk van ’s-Grevelduin-Capelle tot Keizersveer. Na
de bevrijding van Waalwijk op 30 October hadden de geallieerden ook het „eiland”
onmiddellijk in bezit genomen, m aar omstreeks 20 November hadden de Duitsers
het per infiltratie teruggenomen. H et was wel geen geweldige ommekeer, die door
deze herovering was ontstaan, m aar de illegaliteit vond het toch verre van aan
genaam, dat het Eerste Canadese leger het lijdzaam had aangezien en was blijven
aanzien.
Eén van de leden van het heldengilde, dat voor spionnagewerk in het Land van
Altena was bestemd, was Jan de Rooy, 21 jaren oud, tot 1942 arbeider op een
schoenfabriek te Kaatsheuvel, na een gedwongen verblijf in Duitsland vandaar ont
snapt en sindsdien verbonden aan de illegaliteit, groep „kapitein A ndré”, in Sprang,
de plaats van zijn geboorte. In het begin van December ontvingen Jan de Rooy en
enige andere leden van hun chef de opdracht in het gebied tussen Bergse M aas en
Merwede militaire waarnemingen te doen. Geheime zenders zouden hen in staat
stellen hun bevindingen naar Brabant over te seinen. Tot driemaal toe werd bij
nachtelijk duister een poging gedaan naar de overkant te komen, m aar de waak
zaamheid van de Duitsers bleek niet gemakkelijk te verschalken. De dappere mannen
wisten echter van geen opgeven, en waarlijk, de vierde keer bereikten zij hun doel.
In de ochtend van 22 December zat Jan weer aan zijn zendtoestel. In het raad
huis te Capelle zat Dick Flemming in afwachting van wat Jan te melden had. Het
was, zoals gewoonlijk, een bonte reeks van berichten en werktuiglijk noteerde Dick
wat hem door de koptelefoon werd ingefluisterd. N a afloop van de uitzending toefde
hij op zijn hoge post in het raadhuis een ogenblik om zijn notities over te lezen.
Bericht no. 3 luidde: „De generale staf is in Woudrichem aangekomen ten huize
van de dokter. Algemeen wordt vermoed, dat vóór Kerstmis door de Duitsers een
aanval over de Maas ondernomen zal worden.” Bericht no. 7 gewaagde van troepen
verplaatsingen in de richting van Heusden; no. 8 van concentraties in Sleeuwijk en
Werkendam. „Trouwens, alle gemeenten in het Land van Altena worden vol
gepropt.”
Dick stond op om naar beneden te gaan. D aar weerklinkt opeens een dreunende
slag. H et raadhuis is getroffen door een V-bom. Dick stort van een aanzienlijke
hoogte naar beneden en wordt gedeeltelijk bedolven onder puin. Hij heeft een ge
broken dijbeen, m aar het schrift houdt hij in de hand geklemd. H et nieuws is zo
belangrijk, dat het geallieerde commando ter plaatse ten spoedigste op de hoogte
moet worden gebracht.
H et was een critiek ogenblik. Op hoog bevel was de zware Canadese artillerie
van het Bergse M aasfront afgevoerd en Eindhoven reeds gepasseerd op weg naar
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de Ardennen. Zou een radiobericht van een onbekende datzelfde hoog bevel kunnen
bewegen de genomen beslissing te herzien en het Ardennenfront de zo hoog nodige
versterking te onthouden? De telefoonkabels trilden van emotie, vooral de lijnen,
waarover Pools gesproken werd. H et is niet onwaarschijnlijk, dat de legerleiding
behalve het bericht van Jan de Rooy, nog andere alarmseinen heeft ontvangen. De
beslissing viel en zij bracht de zware gevaarten achter Eindhoven tot stilstand. Alles
keerde om, terug naar de Langstraat! In de loop van 24 December werd het geschut
opnieuw in stelling gebracht en toen begon er een bombardement, alsof het laatste
oordeel was aangebroken. „Rex tremendae majestatis”, prevelde heel de Langstraat.
Zelfs de beschieting van Drunen werd in hevigheid vele malen overtroffen.*) De
Duitse opstellingen werden zwaar geteisterd. H et plan-Student ging voorlopig niet
door en dank zij blijvende waakzaamheid kon er ook later niets meer van komen.
De Duitsers begrepen, dat zij waren bespionneerd. Zij gingen op zoek en ont
dekten na enige dagen de zender van Jan de Rooy. De gezochte was afwezig, onder
weg naar Werkendam, ter vervulling van een andere opdracht. Vijf personen, die
in het huis van de geheime zender werden aangetroffen, werden gevangen genomen
en zouden worden terechtgesteld. Toen Jan de Rooy dit hoorde, besloot hij zich
te melden bij de Duitsers. De vijf gijzelaars redde hij daarmee het leven. W at zijn
eigen lot zou zijn, wist hij met zekerheid en hij aanvaardde het gelaten. De con
venties van het spionnagebedrijf, waaraan hij het recht had kunnen ontlenen om
de gevolgen van zijn daad, die een gemeenschapsdaad was, niet geheel voor zijn
persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen, lagen beneden de grootheid van zijn
karakter. De Duitsers hebben lijfsdwang op hem toegepast, om hem inlichtingen af
te persen. Hij heeft gezwegen en is bezweken, te Amsterdam, 4 Januari 1945.2)
Door de zorgen van zijn kapitein werd zijn lichaam na de bevrijding overgebracht
naar Sprang. Op 7 Juli is hij daar geëerd als de held van de Langstraat en ter ruste
gelegd in zijn geboortegrond.3) Een plaats, die geheiligd is door de grootste trouw,
die een mens bewijzen kan: trouw ten koste van het leven.
Na het zware artilleriebombardement was er nog een naspel aan het front. Aan
Duitse zijde beperkte het zich tot het maken van een tweede aanvalsplan, veel kleiner
van opzet dan het eerste. Generaal Student had op de Zuid-Hollandse eilanden nog
de beschikking over de Zevende Fallschirmdivision, die van hoge kwaliteit was.
M et deze strijdmacht wilde hij amphibie-operaties ondernemen van Goeree-Overflakkee en Schouwen naar Zeeland. De Zesde Fallschirmdivision zou tot afleiding
der aandacht bij Geldermalsen blijven. M aar het oppercommando achtte het plan
te gewaagd en keurde het a f .4) De beloofde pantserdivisie, die uit Duitsland zou
komen, werd onderweg naar elders besteld. Zeer vermoedelijk hadden de Canadese
kanonnen die koersverandering ingegeven.
x) Het schrift, waarin Flemming zijn aantekeningen noteerde, is eigendom van A. Schoorl.
Arend Schoorl, een vriend van Flemming, met wie hij in Sprang destijds was ondergedoken,
heeft Jan de Rooy geïnstrueerd voor het gebruik van de radiozender. Schoorl en Flemming
verbeurtten elkaar om de dag bij de luisterpost in het raadhuis.
2) D e Echo van het Zuiden, 11 en 15 Juni 1945.
3) D e Echo van het Zuiden, 13 Juli 1945.
4) D e Echo van het Zuiden, 12 Januari 1945.
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Voor de geallieerde luchtmacht was er na de beschieting van 24 December nog
wat opruimingswerk overgelaten. H et pontm ateriaal was toen niet voldoende geraakt
en daarmee werd nu op Oudejaarsmiddag een eskader Typhoons belast. N adat deze
hun taak hadden volbracht, behoorde ook deze stille bedreiging tot het verleden.
H et alarm van 24 December was langs het gehele M aasfront geseind en tot ver
daarachter. In Heusden zat een lid van de B.S. met Poolse officieren aan een kerst
maal, toen hij door een bericht van de commandant in ’s-Hertogenbosch werd weg
geroepen. Hij ontving de mededeling, dat de hoogste waakzaamheid geboden was.
Er moesten wachtposten worden uitgezet en men moest verdacht zijn op valschermtroepen. De leden van de B.S. werd aangezegd, dat zij zich gereed moesten houden
om per militair transport naar het zuiden te worden gebracht, wanneer de militaire
ontwikkeling dit nodig mocht maken. Even later werden ook de aanwezige officieren
gealarmeerd. Diner en kerstgedachten werden afgeruimd. E r volgden enkele dagen
van zware spanning, totdat het gevaar bezworen bleek. H et was toen nog niet be
kend, aan wie de gelukkige wending te danken was.
Toch heeft Heusden gevolgen ondervonden van het invalsplan, ook al was het
dan mislukt. H et vraagstuk der evacuatie was nog altijd zwevende, in zover de
minderheid niet genegen was het voorbeeld van de meerderheid te volgen. H et ge
meentebestuur bleef onveranderlijk een verplichte evacuatie tegenstreven.
Op 28 December ’s middags om vijf uur werd Kolkman, de voorzitter van het
Rode Kruis, naar het gemeentehuis ontboden, waar twee Engelse officieren op hem
wachtten. Bij zijn aankomst ontving hij aanzegging, dat Heusden te acht uur geevacueerd moest zijn. De heer Kolkman antwoordde, dat hij al wekenlang de vrij
willige evacuatie had voorgestaan en in de hand gewerkt had, dat hij daarvoor ook
de hulp van Civil Affairs had ingeroepen, voornamelijk om transportmiddelen te
bekomen, m aar dat zijn verzoeken steeds vergeefs waren geweest. Onder die om 
standigheden achtte hij de eis tot een verplichte evacuatie binnen enkele uren een
onbillijkheid.
Hierop werd goedgevonden, dat de evacuatie dan zo snel mogelijk ten uitvoer
gebracht zou worden, desnoods in drie dagen. De afspraak had het karakter van
een bevel. De heer Kolkman merkte op, dat dit bevel bij hem niet aan het juiste
adres was. De officieren schenen er echter veel waarde aan te hechten, dat de taal
kwestie geen misverstand zou veroorzaken en Kolkman had reeds bij vele gelegen
heden als tolk gediend. Toen één der beide officieren de volgende morgen terug
kwam, werd bepaald in overleg met de heer Van Delft, die wegens ziekte van burge
meester Steemers, als waarnemend burgemeester was aangesteld, dat de evacuatie
op 31 December om twaalf uur ’s middags voltooid moest zijn. Aan het bezwaar
van de bevolking, dat zij niet wist, wat zij met het vee moest aanvangen, wilde de
officier tegemoet komen. Hij beloofde bij zijn superieuren te zullen bepleiten, dat
een klein aantal personen zou mogen achterblijven ter verzorging van het vee. De
Canadian Field Security keurde dit voorstel goed. Eén van de grootste zorgen werd
hiermede zoveel mogelijk weggenomen.
H et jaar zette uit met een geweldige verhuizingsrompslomp. Vroeg opstaan, veel
inpakken en dan tegen kisten en koffers aankijken, met de vraag: hoe krijgen we
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dat alles weg? Paarden en karren, handwagens, enkele auto’s en topzwaar beladen
fietsen reden af en aan. De meesten, juist als degenen, die reeds eerder waren ver
trokken, vonden op eigen gelegenheid een onderkomen in Elshout en Drunen. Een
enkeling ging naar Den Bosch of nog verder. H et weer was winters, er stond een
koude wind en er lag sneeuw op de wegen. Eén van de laatst vertrekkende mensen
nam de volle triestheid van de verlaten stad in zich op. „We nemen afscheid van ons
huis en gaan met de fiets aan de hand door de straten. We komen langs de plaats,
waar het stadhuis heeft gestaan. Op het puin liggen nog een paar schoenen, een ther
mosfles, een kapot ledikant. We slaan nog een blik op de resten van de grote kerk en
zijn dan aan het eind van het dode stadje. E r is geen sterveling meer te zien, alles
is doodstil. Alleen een paar achtergebleven katten laten een klaaglijk miauwen horen.
We zijn blij, als we buiten de poort op de fiets kunnen stappen. De weg is hier niet
glad en het is intussen mooi weer geworden. De wind hebben we achter en het zou
nog een gezellige tocht kunnen zijn, als we niet zo zwaar beladen waren. De weg
is hier en daar nogal beschadigd en ook de noodbruggen zijn moeilijk te passeren.
Even voorbij Elshout komen we langs grote Engelse vrachtwagens. Ze zijn afgeladen
met Heusdenaren. De oude vrouwtjes van de diaconie zitten er ook in. We groeten
over en weer en wensen elkaar het beste toe.”
V oor de verplichte evacuatie geldt, mutatis mutandis, dezelfde vraag als voor
de ram p van het stadhuis; was het nodig, dat van de bevolking dit offer werd ge
vraagd? E r kunnen voor de genomen beslissing drie motieven worden genoemd. De
onveiligheid van de burgers bij het nimmer eindigend granaatvuur; de werkelijke
dan wel vermeende onveiligheid van de soldaten; en de militaire toestand in het
algemeen. De onveiligheid van de burgers was onmiskenbaar en met harde ervaring
bewezen. Evenwel, de militaire instanties hadden het oordeel over het risico voor
het leven twee m aanden lang aan de stad zelf overgelaten. Kon die vrijheid wor
den gehandhaafd? Beoordeeld naar hen, die het leven verloren, en denkend aan
hun nabestaanden, moest het antwoord luiden: het zou een zegen zijn geweest, als
de bevolking onmiddellijk na de bevrijding vertrokken ware. H ier kom t nog bij,
dat de vrijheid van keuze voor sommigen zeer betrekkelijk was. E r waren vrijwillige
blijvers, m aar er waren ook verplichte blijvers, b.v. geestelijken en winkeliers. Als
met reden gezegd kon worden, „dat het wel uit te houden was”, dan mocht men met
meer reden menen, dat er een einde moest komen aan de voortdurende stijging van
het aantal doden en gewonden.
Het belang van de burgers heeft dus zeker bijgedragen tot de beslissing. Op zich
zelf zou echter dit motief vermoedelijk niet tot zulk een ingrijpende maatregel
hebben geleid. Hetzelfde kan worden gezegd van de tweede beweegreden. Heusden
was niet afdoende gezuiverd in de ogen der geallieerden, m aar een consequentie was
daaraan niet verbonden. E r moet dus iets anders geweest zijn, dat evacuatie op stel
en sprong plotseling noodzakelijk maakte. Het is niet moeilijk in te zien, dat de
gebeurtenissen van de 24ste December hierbij in het geding zijn geweest. H et enige
novum, dat zich had voorgedaan, was de ervaring, dat de Duitsers nog tot een
offensief in staat waren. In dat licht kreeg Heusden een geheel andere betekenis.
In de Ardennen lag de schaal in evenwicht. Als de Duitsers er niet in zouden slagen
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belangrijke afleidingsmanoeuvres te ondernemen, gingen zij langzaam m aar zeker
de nederlaag tegemoet. De eerste poging aan het front langs de Bergse M aas was
mislukt, m aar het was nauwelijks aan te nemen, dat het bij die ene poging zou
blijven.
En het is dan ook niet bij één poging gebleven. In de Vogezen is een krachtige
Duitse aanval ingezet, evenzo op de linkeroever van de Roer, zuidelijk van R oer
mond. Ook generaal Student liet het er niet bij zitten. Op Nieuwjaarsdag moest de
geallieerde luchtmacht er opnieuw aan te pas komen, om concentraties van troepen
onder handen te nemen, nu bij Drongelen en ook bij Wijk en Aalburg, recht tegen
over Heusden. Patrouilles waren in actie over de gehele lengte van de Bergse Maas.
Bij Capelle werd zelfs enig zwaar materiaal over de rivier gebracht. Bij Wanssum
aan de M aas in Noord-Limburg werd een Duits bruggehoofd gevestigd, dat eerst
na twee dagen kon worden opgeruimd. Ook Heusden had uitverkoren kunnen zijn.
De slag in de Ardennen was niet eerder dan in de laatste week van Januari vol
streden. T ot zo lang was alles mogelijk. Tenslotte heeft het verloop van de actie der
Irene Brigade in de Bommelerwaard van 24 tot 27 April 1945 bewezen, hoe krach
tig nog op het einde van de oorlog de Duitse weermacht in het rivierengebied kon
toeslaan.
Hiermede is verklaard, wat in de zware dagen zelf moeilijk was te overzien en
te begrijpen. H et waren bovenal de strategische verhoudingen, welke het ondoenlijk
maakten de burgers van Heusden nog langer in de eerste frontzöne te laten. De
overige factoren waren bijkomstig.
Een belangrijke troost en een zekere berusting werden gevonden in de heilzame
gevolgen van de evacuatie voor het lichamelijk welzijn. H et was in Drunen wel
behelpen m et de ruimte, want het plaatsje had eigenlijk zelf te veel geleden om
zoveel gasten te herbergen. E r was niet weinig inschikkelijkheid nodig om van de
nood een deugd te maken. M aar ook bij die bekrompen behuizing was er, ver
geleken bij Heusden, grote opluchting. H et kelderleven was eindelijk voorbij. Geen
granaten meer en geen dysenterie. Een grondige behandeling met het wondermiddel
D.D.T., waarmee de gehele Langstraat gelukkig werd gemaakt, verloste de zeeploze
mensheid van overtollige levende have.
Misschien had elders in Brabant onder wat royaler omstandigheden op de vrede
gewacht kunnen worden, m aar Drunen had bij het nadeel van zijn geringe mogelijk
heden voor huisvesting in ander opzicht een dubbel voordeel. Talrijke geëvacueerden
konden aankloppen bij familieleden of kennissen, hetgeen voor betoon van hulp
vaardigheid een beweegreden te meer is geweest. Ook van kerkelijke zijde waren
de mensen tot het verlenen van gastvrijheid aangespoord, met de vermaning, dat
onderscheid van godsdienst hierbij van geen overweging mocht zijn. H et gemeente
bestuur van Drunen trachtte de administratie- en distributiemoeilijkheden de baas
te worden, waarbij Heusden zelf, met name het Rode Kruis, zich niet onbetuigd liet.
Een tweede voordeel was, dat men zich dicht bij huis bevond. Bij de verhuizing
had ieder slechts het noodzakelijkste kunnen meenemen. In Drunen werden in
beperkte mate verlofpassen uitgereikt om dringende zaken thuis te gaan halen. Een
familie, die met een wagen zonder paard was opgemarcheerd, ondervond hoe het
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spookte in de stad. De Polen legden juist een rookgordijn over de M aas en trokken
ten aanval naar de overzijde. De artillerie deed het oude stadje kraken in al zijn
voegen. Vader was.op zoek naar een paard voor de terugreis en in die tijd werden
moeder en dochter door de Polen ontdekt. De „permits” had vader bij zich. M et
gebaren maakten de soldaten kenbaar, dat de beide dames m aar zo gauw mogelijk
de stad moesten verlaten. Eindelijk zagen ze vader aankomen, m aar zonder paard.
Dan m aar zelf trekken. De wil was echter groter dan de kracht. Bij Oudheusden
was alle energie verbruikt. De beladen kar werd in een schuur gebracht, later zou
msn verder zien.
W at gevreesd werd en steeds de grootste zorg had gebaard bij de gedachte aan
evacuatie, gebeurde: onbeheerde eigendommen bleken niet veilig. E r kwamen be
richten bij de evacué’s, dat de Polen niet afkerig waren van „gappen”. Toen om 
streeks half Januari weer Canadezen waren aangekomen, ging de treurmare: ze stelen
als raven. De marechaussee was achtergebleven, versterkt m et wat hulppolitie, om
de huizen te bewaken. Zij konden hun taak echter niet naar behoren vervullen, al
was het alleen maar, doordat zij zich ’s avonds na zes uur niet meer op straat moch
ten begeven. In M aart hebben enige inwoners in een brief aan de militaire commis
saris van het district ’s-Hertogenbosch hun beklag over deze toestanden gedaan.
Zij wisten zelfs de nummers op te geven van de onderdelen, die zich het meest
hadden misdragen. In zijn antwoord berichtte de commissaris, dat de kwestie
reeds eerder zijn aandacht had getrokken en thans bij de hoogste Nederlandse en
geallieerde autoriteiten aanhangig was. Van afdoende verbetering is echter niet ge
bleken. Integendeel, in M aart en April werden puinruimers van onbekende herkomst
naar Heusden gestuurd, die er eveneens van beschuldigd zijn zich aan diefstal te
hebben schuldig gemaakt.
De verlatenheid van Heusden duurde de gehele winter voort. De huizen stonden
spookachtig in het bleke licht der korte dagen. Uit kapotte ramen woeien flarden
van gordijnen, deuren waren uitgerukt, daken vertoonden grote gaten, w aar wind en
regen en sneeuw doorheen joegen. De Bergse Maas bleef het toneel van avontuurlijke
patrouilletochten. In de laatste week van Januari werd er bloedig om het bezit van
het „eiland” gevochten. De Duitsers hielden er uitstekend ingerichte stellingen bezet,
waaruit zij zich niet gemakkelijk lieten verdrijven. Toen op Woensdagmorgen 31
Januari het laatste machinegeweer tot zwijgen was gebracht, waren er 120 verdedigers
gesneuveld en 30 krijgsgevangenen gemaakt, een verhouding, waaruit de betoonde
vastberadenheid b lijk t.*) De flankbedreiging van het Canadese leger had hiermede
een einde genomen. Andere wijzigingen deden zich in deze frontsector niet meer
voor. In Februari verplaatste de oorlog zich naar het gebied van Kleef en het R ijn
land, hetgeen betekende, dat van een frontale aanval op het Nederlandse delta
gebied was afgezien. Heusden moest dus wachten en blijven wachten, totdat het
einde van de oorlog kwam. Dadelijk na de Duitse capitulatie op 5 Mei 1945, begon
de terugkeer der Heusdenaren naar huis. Na ongeveer tien dagen waren de meeste
*)

D e Echo van het Zuiden, 16 Februari 1945.
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bewoners weer thuis. In een baaierd van vuil en verwoesting toog men aan het werk,
om de haardstee weer bewoonbaar te maken.
Toen het geheel van de schade was opgenomen, bleken, behalve de reeds ver
melde verwoestingen en behalve het verlies aan roerend goed, 39 woonhuizen en
22 boerderijen vernield, 148 huizen zwaar beschadigd en 649 huizen licht beschadigd
te zijn. Deze aantallen bedroegen respectievelijk 8, 16 en 52 % van het totale aantal
huizen. H et aantal doden tot aan de dag der evacuatie bedroeg 155. De tot H eus
den behorende plaatsen Herpt, Hedikhuizen en Oudheusden hadden gelijktijdig
moeten evacueren, alsook Heesbeen en Doeveren. Oudheusden betreurde het verlies
van 20 burgers, die bij de stadhuisramp het leven hadden gelaten. Dit was ook het
geval in H erpt en Hedikhuizen. In H erpt wisten ingezetenen te vertellen, dat de
Duitsers vóór hun vertrek enige huizen in brand hadden gestoken. In Doeveren was
geen enkele woning onbeschadigd. H et stoomgemaal aan de mond van het Afwate
ringskanaal was door de Duitsers opgeblazen, evenals de brug over dit kanaal.
Heesbeen, dat vlak tegenover de grote brug over de Bergse Maas is gelegen en ook
voortdurend was beschoten, had het er merkwaardigerwijze bijzonder goed afge
bracht. Slechts één huis was onherstelbaar beschadigd. Zelfs de kerktoren was er met
slechts lichte schade afgekomen. 1)
Toen een aantal weken na het einde van de oorlog ook het Land van Altena
werd vrijgegeven, werd het langzaam in Heusden bekend, welke onbeschrijflijke
toestanden daar bestonden. „De Sirene” kon niet nalaten een vergelijking te maken.
„Wij meenden, dat de toestand in Heusden erg was en zeer zeker is hij dat, m aar
vergeleken bij Dussen is Heusden een paradijs. Ingezetenen, die klagen en steunen
en in de mening verkeren, dat niemand zo ernstig is getroffen als zij, zouden wij
willen aanraden, gaat eens naar Dussen en ook naar Meeuwen en Drongelen kijken,
dan zullen uw klachten wel verstommen!” 2)
E n behalve de verwoesting was er de ervaring der ingezetenen van plundering,
terreur en evacuatie.3) T ot aan de Merwede was er geen enkele plaats, noch in het
Land van Altena, noch in de Bommelerwaard, waar niet een of meer van de plagen
het leven ondraaglijk hadden gemaakt.
Neen, Heusden had niet aan de onvoorspoedigste zijde van de Bergse Maas
gelegen. Niettemin, deze ontdekking had slechts betrekkelijke waarde en was van
generlei betekenis voor de overwinning der dagelijkse zorgen. M aar er werd in de
noden voorzien. Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Krimpen aan de IJssel,
plaatsen die zelf ook in riviergebied waren gelegen en waarschijnlijk in de dagen,
waarin Heusden was getroffen, beangstigd waren geweest voor wat hun mocht over
komen, gingen voor in hulpverlening. Op 3 Juli stuurden zij een boot vol goede
gaven naar Heusden, die met muziek en toespraken en blijde gezichten werd ver
*)
2)
3)

De Sirene, 15 Juni 1945.
D e Sirene, 11 Juli 1945.
D e Sirene, nos. Juni—N ov. ’45.
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welkomd. ') Twee m aanden later deden Alkmaar en de Engelse stad Bath er in
ruim er mate het hunne aan to e .2)
W aarin Heusden niet werd overtroffen door de plaatsen aan de overzijde van
de Maas, was de ramp van 5 November. Doch het leven had reeds lang zijn rechten
hernomen. Het gemeentebestuur had zich in een nieuwe behuizing gevestigd. Het
oude middelpunt van Heusden was een plaats van herinnering geworden. Op 5 Juni
1945 kwamen H.M. de Koningin en Prinses Juliana de stad bezoeken, ten bewijze
van haar m edeleven.3) Op het eerste jaargetijde van de stadhuisramp werden
katholieke en protestantse gedenkdiensten gehouden en werden beide kerkhoven
gemeenschappelijk bezocht. Alle lijden wordt op de duur herinnering. Louter ver
getelheid kan echter geen bevrijding geven van het leed. Hier geldt het Schrift
woord, dat het de waarheid is die vrij maakt. Met deze gedachte voor ogen heeft de
geschiedschrijver zijn arbeid verricht, ten dienste van tijdgenoot en nageslacht.

x)
2)
3)

D e Sine, 8 Juli 1945.
D e Sirene, 7 September 1945.
D e Sirene 8 Juni 1945.
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SUMMARY

The investigation of war crimes committed by the German Occupation Forces
in the Netherlands was primarily the task of the Dutch Judicature. In the summer
of 1945 the Dutch Government set up the W ar Crimes Investigation Bureau, whose
task it was to collect material and eventually pass it on to the judiciary authorities.
Some of this material may well be incorporated into future publications of the
State Institute.
The subject of the present publication is the so-called Heusden disaster which
is generally considered to be one of the worst of German war crimes in the
Netherlands.
On the night of November 4th and 5th, 1944, the Germans blew up the Town
Hall of Heusden. A large num ber of civilians were in the air-raid shelter under the
Town Hall, and as a result of the explosion 134 adults and children — varying in
age from 4 months to 86 years — were killed. The entire population of the small
town were convinced that the disaster had been planned by the Germans. Whether
or not this was true interested both the judicature and the State Institute for War
Documentation. The judicial authorities carried out lengthy investigations but sofar
they did not succeed in establishing the identity of the German(s) responsible for this
action. It seems impossible to bring anybody to trial. F or this reason in particular
the State Institute believes that the publication of the results of its investigation
is a m atter of public interest.
D r P. H. Winkelman, now Professor in the Faculty of Economics in the University of Indonesia at M akassar (United States of Indonesia), and Professor Z. W.
Sneller, a M ember of the Board of Directors, carried out enquiries on the spot over
the period summer 1947 to summer 1948.
The chief witnesses were questioned by both investigators. A t first, shorthand
notes were made of the questions and answers but later it was considered sufficiënt
to make notes only of the most im portant points, the statement to be signed afterwards by the witness concerned. The report on the investigation was written by
Dr Winkelman, whose conclusions are supported by Professor Sneller. D r Winkel
man also made the following summary:
Heusden is situated in the Province of N orth Brabant, 15 km north-west of
’s-Hertogenbosch on the south bank of the lower course of the River Meuse (known
as the Bergse Maas). With the sudden liberation of Belgium the inhabitants of
Heusden had been extremely optimistic and had expected to see the vanguard of
the Allied Forces in September or October 1944. The advance, however, was not
as rapid as was expected and it was not until October 21st that the great offensive
took place for the liberation of Brabant. W ithin a week the greater part of the
province had been freed but in the north the assault was held on the Bergse Maas.
Even so, the Allied attack was not powerful enough to reach the river over its entire
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length. On October 28 the attack was halted before the drainage canal between
’s Hertogenbosch and Drongelen. The „island” enclosed by the River Dieze in the
east, the drainage canal in the south and the west, and the Bergse Maas in the
north, formed a bridgehead in which the Germans organized their last defence.
A t that time all the inhabited places in the area were within range of the British
artillery. Heusden had been prepared as well as possible to face the unknown dangers
that lay between occupation and liberation. But a standstill before the drainage
canal (which stands in an open stretch of country and is quite narrow) had not been
taken into account. The inhabitants had as far as possible fitted up the cellars of
their houses as temporary living quarters; this, they hoped, would be a protection
against shelling. Unfortunately, not all the houses possessed cellars, so the Heusden
Detachment of the Netherlands Red Cross took the initiative before the attack and
equipped public shelters for those who were not safe within their own homes. One
of these was in the Town Hall. Every night, and often during the day, 150 to 200
men, women and children took shelter here.
The rest period lasted for a week. On Saturday, November 4, 1944, at 16.30
hours, the Argyll and Sutherland Highlanders concentrated along the drainage canal
opened up a heavy artillery barrage, followed after an hour by an infantry attack.
The canal was crossed and the battle for the bridgehead began. German resistance
was only moderate and soon developed into a general retreat. The only thing of
importance left to them was to carry out a number of demolitions. Anticipating
that the wide Bergse M aas would be the front line, preparations had been made a
few days previously to blow up all towers and factory chimneys which might serve
the Allied Forces as observation posts.
Heusden Town Hall, a beautiful specimen of sixteenth-century Gothic architecture, possessed a tower. Mysterious activity on part of German soldiers inside the
tower had raised a vague suspicion of impending danger. Members of public services
such as the police, R ed Cross and A.R.P., searched the building again and again,
especially in the attics and the tower, but nothing was found. A German Red Cross
Medical Officer, asked whether the Town Hall would be blown up, made enquiries
and assured the civilians that nothing in that nature was intended. Reassured by this
information, the civil authorities decided against evacuating the cellar.
On the night of Saturday and Sunday, November 4th and 5th, at 0200 hours,
a heavy detonation was heard in the immediate vicinity of the Town Hall. The tower
of the nearby Reformed Church had been blown up.
The people in the shelter were alarmed by the demolition, but their confidence
was restored when some A.R.P. men assured them that everything would be all
right. A bout ten minutes later three soldiers arrived at the Town Hall and entered
the main entrance, unnoticed by those in the cellar. As they ascended the tower
staircase by the side of the inner court, however, they were heard by an A.R.P.
guard who followed them until he was certain they were going to the attic, whereupon
he decided to await their return. After a few minutes he heard their boots on the
stairs again and he stepped forward. The soldiers were annoyed at the sight of him,
but when he asked if everything was safe they answered „Quite safe. Everything is
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all right.” This was quite untrue. The activities noticed the day before — unfortunately not understood because of the care with which they were carried out — had
covered the planting of heavy explosives. The three men had gone upstairs to light
the fuse.
Some two minutes later, at 0220 hours, another detonation took place and the
massive old building was wrecked by a terrific force. The ceiling of the cellar caved
in and the people below were crushed. Only a small num ber escaped death, probably
because along the walls of the cellar the fall of debris had been checked to some
extent by cross-beams. The rescue of the trapped victims appeared to be hopeless
in some cases as the rescue parties were unable to pass beyond the mass of debris.
The last two women to be rescued were not freed until about six o’clock on Monday
moming, more than 24 hours after the explosion. One of them died soon after being
admitted to hospital; the other stayed in hospital for months.
The rear part of the Town Hall, farthest away from the tower, did not collapse,
and those present in the smaller localities in that region were not injured. The tower,
built up against the side of the inner court, also remained intact. The A.R.P. guard,
who had taken up his position on the stairs again after the departure of the three
Germans, was spared; his evidence in the investigation was of param ount importance.
The will to destroy in these people cannot be explained. One word could have
saved the lives of 134 hum an beings, but that word was not spoken. The place where
the old Town Hall used to stand will always remind mankind of one of the most
senseless crimes in the history of World W ar II.
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