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VOORWOORD

In 2014 verscheen de educatieve publicatie “Operation Market Garden. Hoe Oost-Brabant 
wereldnieuws werd. September 1944”. Veghel stond daarin centraal tijdens de militaire 
Operatie Market Garden: september 1944. Vanaf 2014 wordt er ieder jaar in het Veghelse 
onderwijs gebruik van gemaakt. Na het tot stand komen van Meierijstad is aan mij gevraagd of 
het mogelijk was om Sint-Oedenrode en Schijndel toe te voegen. Mijn antwoord was positief, 
het onderzoek werd gestart en ook afgerond.

Tijdens dit onderzoek kwam ik onder de indruk van het drama, dat zich in september-oktober 
1944 heeft voltrokken met Schijndel en haar inwoners. Ik raakte gemotiveerd om een en ander 
via deze publicatie naar buiten te brengen. En dat met name ook door de geconstateerde 
geringe bekendheid in de regio met dit drama. Dat moet veranderen.

Sint-Oedenrode werd op 17 september 1944 door de Amerikaanse parachutisten van de 101e 
Airborne Division bevrijd en dat zal zo blijven. Maar daarna hebben kernen als Boskant, Olland, 
de Scheken en de Koevering zwaar geleden onder het oorlogsgeweld. En wat er gebeurde, 
werd van groot belang voor het verdere verloop van Operatie Market Garden.

In deze educatieve publicatie is een betrekkelijk gering aantal pagina’s beschikbaar om 
bovenstaand te beschrijven. Er moesten keuzes gemaakt worden wat betreft te beschrijven 
onderwerpen en te gebruiken materiaal.

De reeds gepubliceerde teksten (2014) over Veghel en de Summary hebben enige aanvulling 
gekregen en aan het slot is een Analyse toegevoegd van de Operatie Market Garden. 

Dank aan de Heemkundekring Schijndel en de Heemkundige Kring “De Oude Vrijheid” in 
Sint-Oedenrode. Aan Hens van Schie van de audio-visuele werkgroep en Henk van den Brand 
en Henk Beijers van de historische werkgroep in Schijndel. Dank aan Leo van Lieshout en 
Richard de Visser en de dames van de historische werkgroep op de woensdagmiddag in Sint-
Oedenrode.

Dank ook aan Marlies van der Kamp-van den Dungen, Dirk Paagman, Frank van Vught en Ine 
van Willigen en aan de familie Hoedemaekers voor het ter beschikking stellen van het dagboek 
1944, dat aan de basis staat van het deel over Sint-Oedenrode.

Uden, augustus 2019       
dr. Frans Govers
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SUMMARY
MARKET GARDEN 
SEPTEMBER - OKTOBER 1944

HOE OOST-BRABANT WERELDNIEUWS WERD
Bij de gelijknamige lezing en ten behoeve van het onderwijs.

De militaire Operatie Market Garden heeft tot doel een snelle bezetting van het Ruhrgebied. 
Bovendien zouden bij het slagen van de operatie de in ons land aanwezige Duitse 
eenheden van Duitsland worden afgesneden. De oorlog aan het Westfront zou nog vóór 
de winter te beëindigen zijn…. De opzet van Market Garden is het leggen van een “tapijt” 
luchtlandingstroepen in bezet gebied langs de lijn Eindhoven-Son-Sint-Oedenrode-Veghel-
Uden-Grave-Nijmegen-Arnhem. Dit wordt opgedragen aan het in Engeland verblijvende 
Eerste Luchtlandingsleger onder bevel van luitenant-generaal Lewis H. Brereton. Het 
Tweede Britse Leger dient vanaf het bruggenhoofd ten zuiden van Valkenswaard, over de 
door de parachutisten te bezetten bruggen, op te rukken via Arnhem naar de kust van het 
IJsselmeer. Deze weg wordt de “Corridor”. De Duitsers zouden geïsoleerd worden in een 
groot stuk van ons land en de weg naar Duitsland om de Westwall heen zou open liggen. De 
luchtlandingsactie krijgt de codenaam: Operatie “Market”, de grondactie van het Tweede Britse 
Leger wordt Operatie “Garden” genoemd. 

Het Tweede Britse Leger onder leiding van luitenant-generaal Sir Miles Dempsey bestaat uit 
drie legerkorpsen. Hiervan wordt het 30e Legerkorps onder leiding van generaal Horrocks 
uitgekozen voor de stoot naar Arnhem. Het dient via de Corridor op te rukken. Het 8e en het 
12e Legerkorps volgen later om de Corridor te verbreden en te versterken. Het 8e Legerkorps 
op de rechterflank en het 12e Legerkorps op de linkerflank. Het luchtlandingsleger bestaat 
uit drie divisies. De 1e Britse parachutistendivisie krijgt als opdracht te landen bij Arnhem 
en de bruggen over de Rijn te veroveren. De 82e Amerikaanse Parachutistendivisie wordt 
aangewezen om de bruggen over de Maas bij Grave, de Waal bij Nijmegen en over het Maas-
Waalkanaal te bezetten. De 101e Airborne Division krijgt het zuidelijke gedeelte van het “tapijt”: 
vanachter de Duitse frontlijn naar Eindhoven, naar het noorden door Son-Sint-Oedenrode, 
Veghel en Uden. De bruggen over de Dommel in Eindhoven, over het Wilhelminakanaal bij 
Son, over de Dommel in Sint-Oedenrode en de spoorweg- en autowegbruggen over de Zuid-
Willemsvaart en de Aa in Veghel moeten onbeschadigd in handen komen.

De Amerikaanse parachutisten ofwel de Screaming Eagles moeten deze plaatsen ook 
veroveren. De opdracht moet snel worden uitgevoerd. De Guards Tanks moeten de 101e 
Airborne Division als eersten bereiken en daartoe door het gebied van de divisie trekken om 
de anderen verder naar het noorden te kunnen bereiken. Hierdoor krijgt deze divisie voorrang 
met het bevoorraden, totdat het 30e Legerkorps haar heeft bereikt. De gehele operatie is 
ongewoon en riskant. Luchtlandingstroepen, die neergelaten worden op vele kilometers vanaf 
hun frontlijnen, een legerkorps dat oprukt over een enkele weg, omringd door Duitse troepen 
die afgesneden moeten worden om de operatie te doen slagen. Tientallen kilometers Corridor, 
die, als een ketting, slechts zo sterk is als haar zwakste schakel….
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Het grootste landingsgebied wordt gevonden als landingszone W ten noorden van het 
Wilhelmina-kanaal tussen Son, Best en Sint-Oedenrode. Hier zullen neerkomen het 502e en 
het 506e Regiment van de 101e Airborne Division. Hetzelfde gebied zal worden gebruikt voor 
latere zweefvliegtuigen. Meer naar het noorden wordt een tweede afwerpterrein gevonden 
om vandaaruit de bruggen bij Veghel in handen te krijgen. “Dropzone  A” wordt gevonden ten 
zuiden van de Zuid-Willemsvaart bij het plaatsje Eerde. Hier dient het 501e Regiment te landen. 
Hierop komt nog een aanvulling. Een Bataljon onder leiding van Kinnard van dit regiment zal 
worden neergelaten ten noorden van het kanaal in “Dropzone A-1”, een klein gebied tussen het 
kanaal en de Aa ten westen van Veghel. 

In totaal stijgen op 17 september 1944 meer dan 1400 bommenwerpers van Engelse 
vliegvelden op om de in het gebied van Market Garden aanwezige Duitse luchtafweer en 
troepen te bombarderen. En dan beginnen vanaf 09.45 uur zo’n twee en een kwart uur lang 
2023 troepentransportvliegtuigen, gliders en hun sleeptoestellen vanaf 24 vliegvelden de lucht 
in te zwermen. C-47’s met parachutisten aan boord, vliegen in formaties van 45 toestellen. 
Andere C-47’s en Britse bommenwerpers trekken 478 zweefvliegtuigen. Ter bescherming van 
deze toestellen zijn boven, onder en op de flanken bijna 1500 jagers en jachtbommenwerpers 
in de lucht. Om 11.55 uur is de hele armada van de grond: meer dan 20.000 man, 511 
voertuigen, 330 stukken geschut en 590 ton aan ander materieel…. In Engeland gaan in totaal 
6695 parachutisten aan boord van 424 C-47’s. Dit, wat betreft de 101e divisie. Van deze 424 
toestellen storten er 16 neer, worden er 14 zwaar beschadigd en 84 licht beschadigd. Over het 
hele gebied van Market Garden zijn er omtrent 20.000 parachutisten, die de bruggen moeten 
veroveren en de “Corridor” open houden tot de komst van de tanks van het grondleger. De 
eerste tanks worden volgens plan tegen het vallen van de avond op deze 17e september 1944 
verwacht bij de parachutisten van de 101e divisie. Het zal anders lopen…

Na enkele dagen komt er langzamerhand tekening in de bres, die in de Duitse verdediging 
geslagen is. Meter voor meter worden de contouren zichtbaar van de Corridor, ook op de 
zogenaamde Feindlagekarten van het stafkwartier van de Heeresgruppe B. De uitstulping in 
het Nederlandse gebied vertoont zich steeds sterker. Het ogenblik daarentegen nadert voor 
de Duitsers om terug te slaan. Vanaf 20 september worden de aanvallen op het gebied van 
de Corridor talrijker en heviger. Veldmaarschalk Model is optimistisch over de kansen van het 
Duitse tegenoffensief, met name door de versterkingen, die van het 15e Leger onder leiding 
van Von Zangen in het strijdgebied arriveren. Hij beveelt, dat “am 22-9-1944 die feindlichen 
Marschkolonnen, die sich in Richting Nijmegen bewegen, von Norden und Süden an der Enge 
von Vechel angegriffen werden sollen und zwar von Süden her durch eine Panzerbrigade der 
H.Gr.B., von Norden her durch eine Kampfgruppe, der 59. I.D., bestehend aus: 2 Btle., starker 
Art. und Panzerjägern”. 

De keuze van Veghel is een voor de hand liggende keuze. Een blik op de Duitse stafkaarten, 
die dagelijks de ontwikkelingen op het slagveld in beeld brengen, toont aan, dat de corridor 
bij Veghel het smalste is. Hier is zij kwetsbaar. Bovendien ligt juist hier, bij Veghel, het grootste 
aantal bruggen: vier over de Zuid-Willemsvaart en de Aa. De mannen van het 8ste en 12de 
Legerkorps, die langs de Corridor moeten oprukken, zijn pas bij Son en vorderen langzaam. 
De parachutisten van de 101e Airborne Division wachten al dagen met stijgend ongeduld 
op hun komst en versterking. Er zijn delen van de Corridor zonder dekking, behalve dan van 
de Britse tanks en militairen, die over de Corridor oprukken naar het noorden. Voor zover 
er van een front kan worden gesproken, is dat niet meer dan de weg met de wegbermen… 
slechte weersomstandigheden maken luchtsteun voor de Geallieerde troepen onmogelijk. Een 
geduchte tegenvaller. Veldmaarschalk Model bedoelt in zijn bevel tegen “De engte van Veghel” 
met name eenheden van de 59ste Infanterie-Divisie onder leiding van luitenant-generaal Walter 
Poppe en vervolgens de 107e Pantser-Brigade onder leiding van majoor von Maltzahn.
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Het is nimmer de bedoeling van de Duitsers geweest om plaatsen te heroveren. Het is wel 
de bedoeling om ten eerste de bruggen te heroveren en te vernietigen en ten tweede het 
verkeer op de Corridor richting Nijmegen-Arnhem stop te leggen. Het eerste lukt – zij het 
ternauwernood- niet; het tweede lukt wel. Aanvoer van materialen, voorraden, brandstof, 
munitie en manschappen naar het noorden wordt geheel stopgelegd. Geruime tijd staat de 
onafzienbare kolonne stil. Vooral de tweede blokkade van liefst veertig uur op 24, 25 en 26 
september is ernstig en veroorzaakt veel tijdverlies. 

Het Britse grondleger dient een snelle stoot uit te voeren over het door de landingstroepen 
gelegde “tapijt” richting Arnhem. De bij Arnhem gelande troepen zijn het verst verwijderd van 
het naderende grondleger en moeten het zo lang zien vol te houden. De schatting is twee 
dagen…. Helaas, de snelle stoot naar Arnhem ondervindt vanaf het begin vertraging. Het 
grondleger vordert aanzienlijk trager dan verwacht, terwijl ook de parachutisten tegenslag 
ondervinden. Door met name de tweede blokkade wordt de beweging noordwaarts van 
voorraden en versterkingen stopgezet. Zeer ernstig bovenal is het uitstel van de aankomst 
bij Arnhem van aanvalsboten, nodig om de ingesloten Britse Eerste Luchtlandingsdivisie te 
bereiken.  De geblokkeerde Corridor, het ontbreken van aanvalsboten en berichten, dat de 
Duitse tanks oprukken tegen de ingesloten manschappen, dit alles laat geen hoop meer op 
behoud van het bruggenhoofd. 

Vanaf 17 september tot en met 26 september bedragen de verliezen tijdens de Operatie Market 
Garden van luchtlandings- en grondtroepen aan gesneuvelden, gewonden en vermisten meer 
dan 17.000 man. Gezien deze verliezen is het begrijpelijk, dat de Corridor bij de Amerikanen de 
naam  “Hell’s Highway” krijgt. De Duitse aanval op Veghel wordt ternauwernood afgeslagen in 
gevechten, vaak van man tegen man.

Nederland is het verhaal van een weg, van de mannen, die vochten en stierven om hem in 
handen te krijgen en open te houden. Het was geen lange weg, zeker niet in verhouding tot 
de grote afstanden in deze oorlog en hij liep door Nederland van de Belgische kust naar de 
Zuiderzee. Het gedeelte voor het 101ste betrof de afstand van Eindhoven door Son en Sint-
Oedenrode naar Veghel en Uden. Het 101ste zal niet vergeten hoe het vlak bij die plaatsen 
landde, de vijand verdreef, de bruggen veroverde en de weg vrij hield, terwijl gewacht werd op 
het geratel van de Engelse tanks die oprukten in de Corridor. Zij moesten lang wachten. Maar 
eindelijk dan hoorden zij het gerammel van de rupsbanden en de tanks rolden aan hen voorbij. 
Ze wisten dat ze hun werk deden. Het 101ste had geluk. Verder naar het noorden wachtten 
andere mannen op het geratel van diezelfde tanks. Maar ze zouden dat nooit horen.

De militaire Operatie Market Garden loopt uit op een drama. Evenzo is dit het geval met 
het enkele kilometers verwijderd van de Corridor gelegen Schijndel. In de marge van de 
Corridor wordt door Schijndel een zware prijs betaald voor het behoud van de Corridor 
voor de Geallieerden. Door Amerikaanse parachutisten bevrijd op 21 en 22 september 1944 
en vervolgens weer prijsgegeven aan de Duitsers. Hierna volgen tot aan de bevrijding op 
23 oktober vreselijke weken, die als de “Granaatweken” de geschiedenis zullen ingaan en 
Schijndel met de inwoners zwaar zullen treffen. 
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BEVRIJDING!
ZONDAG 17 SEPTEMBER 1944
Zondag 17 september 1944 zullen de inwoners van het lieflijke Sint-Oedenrode met de 
Koevering niet meer vergeten. In diverse kleuren dalen parachutisten met allerlei materiaal uit 
de hemel naar beneden en roepen bij de verbaasde kijker gevoelens van verbazing, spanning, 
sensatie en vooral hoop op. Ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen zullen hand in hand gaan 
met wereldnieuws.

Het grootste landingsgebied wordt gevonden als landingszone W ten noorden van het 
Wilhelminakanaal tussen Son, Best en Sint-Oedenrode. Hier zullen volgens het plan 
neerkomen het 502de en het 506de Regiment! Ditzelfde gebied zal ook worden gebruikt 
voor zweefvliegtuiglandingen. Het aantal transportvliegtuigen blijkt niet toereikend om het 
Eerste Luchtlandingsleger in één keer over te brengen. De divisies worden verdeeld over drie 
transporten, elke dag een “lift”.

De 101ste Airborne-Division, de “Screaming Eagles”, moet de spoorweg- en 
autowegverbindingen over de Aa en de Zuid-Willemsvaart bij Veghel bezetten, ook de 
autowegbrug over de Dommel bij Sint-Oedenrode, over het Wilhelminakanaal bij Son en over 
de Dommel in Eindhoven. De divisie moet deze plaatsen ook veroveren! En snel!! Het 502de 
Regiment moet het landingsgebied voor de zweefvliegtuigen in Son bewaken en de brug in 
Sint-Oedenrode met de plaats veroveren. Het regiment maakt een succesvolle landing en 
verzamelt de eenheden rond 15.00 uur. Het 1ste bataljon rukt op naar Sint-Oedenrode en bezet 
deze plaats met de brug over de Dommel. Aan de opdracht is voldaan en op het einde van 
deze 17de september wordt ook in Sint -Oedenrode Engels gesproken.

Soldaat James W. Flanagan schrijft dat er die eerste dag weinig vijandelijke activiteit 
plaatsvond: “Wij verzamelden ons en begonnen onze aanval op Sint-Oedenrode, maar er 
gebeurde weinig in het dorp. Mijn peloton moest een wegversperring opzetten op het kruispunt 
van de wegen Schijndel – Sint-Oedenrode en Eindhoven – Nijmegen, de “Hell’s Highway” ”. 
Hier is natuurlijk niets aan gelogen. Maar bekijken we als het ware door een vergrootglas wat er 
op die 17de september in het dorp gebeurde, dan zien we toch interessante en ook weer puur 
menselijke voorvallen! 

George E. Koskimaki vermeldt in zijn publicatie “Hell’s Highway” dat technicus Carl F. Kelley 
zich bevindt bij Compagnie C als pelotons hospitaalsoldaat: “Wij namen een klein zandpad 
richting Sint-Oedenrode. Wij bereikten de hoofdweg en liepen deze verder af. Er stond een 
rij bomen tussen ons en het dorp. Wij zagen twee gevechtsvliegtuigen naar beneden duiken. 
Toen zij naar beneden doken zagen wij granaten vallen, maar wij konden niet zien wat zij 
beschoten. Er zat een flauwe bocht in de weg. Toen wij deze bocht naderden, zagen wij twee 
Duitse tanks die allebei uitgeschakeld waren. De motor van de voorste tank liep nog steeds. Ik 
was samen met “Stub” Clark en een jongen die Wendell Stackhouse heette, hij was de kapper 
van de compagnie. Er hing een dode Duitser in het tankluik en Clark stelde voor hem weg te 
halen, zodat wij de tank van de weg konden rijden. Stackhouse stond samen met nog een 
andere op de tank en hielp mee de Duitser uit de koepel te sleuren. Door de dode Duitser te 
bewegen werd iets geraakt waardoor een explosie volgde. Soldaat Stackhouse werd van de 
tank geslingerd en viel op zijn scharen en scheermessen, die door zijn jaszak staken. Hij was 
op slag dood”.
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Soldaat 1ste klas Robert Marohn schrijft: “Zodra wij het dorp inkwamen, begon de schietpartij 
en ging het er heet aan toe. Ik moest een groot huis doorzoeken en onderzocht het van onder 
tot boven. Er bevond zich echter niemand en toen ik naar buiten kwam was het peloton 
inmiddels het dorp binnengetrokken en was ik alleen. Ik ging dezelfde richting uit en liep door 
de hoofdstraat toen sergeant Ken Kochinour van ons peloton uit een steegje kwam. Hij vroeg 
of ik dorst had en natuurlijk zei ik ja. Wij liepen terug de steeg in en kwamen bij een zijdeur 
van een huis. Het was een klein café en Ken ging achter de bar staan en tapte voor ons 
allebei een groot glas bier. Dat was precies wat wij nodig hadden. Wij konden de mitrailleurs 
aan het einde van de straat horen, want de oorlog ging gewoon door. Wij dronken ons biertje 
op, controleerden het huis, en liepen de straat weer op. Iets verder zagen wij een paar Duitse 
laarzen achter de ramen van een winkeltje staan. Wij gingen er naar binnen en een paar 
Nederlanders, die daar woonden, leidden ons naar de keuken en wezen naar de kelderdeur. 
Drie Duitse officieren verscholen zich daar en kwamen na onze oproep tevoorschijn. Wij namen 
hun hun pistolen af. Zij behoorden tot een financieel administratieve eenheid. De volgende dag 
was betaaldag voor de troepen in de omgeving. Zij openden de kofferbak van hun auto die 
voor stond geparkeerd. Zij hadden een attachékoffer vol met nieuw geld bij zich. Kochenour 
hield zelf een biljet als souvenir en de rest werd samen met de gevangenen overgedragen aan 
kapitein Jim Hatch, de bataljons S-2 inlichtingenofficier. Wij gingen verder en sloten ons bij de 
rest van de compagnie aan”.

Op deze 17de september vordert het immense grondleger vanaf de Belgische grens langzamer 
dan verwacht om de parachutisten bij de ingenomen bruggen te ontzetten. Door veel sterkere 
Duitse tegenstand dan verwacht, wordt tegen het vallen van de avond pas Valkenswaard 
bereikt. Market Garden is al achter op het schema. Op 18 september houdt het 1ste Bataljon 
Sint-Oedenrode vast in handen, ondanks enkele lichte Duitse aanvallen.

Voor de neergekomen parachutisten worden zoveel mogelijk voorraden gedropt, al dan niet 
in vijandelijke handen vallend. Jan Pepers herinnert zich nog het volgende hiervan: “Bij Jan 
en Tonia “Burgt” viel een parachute in de tuin. Toen ik daar aankwam, kreeg ik de schrik van 
mijn leven, de parachute bewoog. Ik was hevig geschrokken, maar besloot toch om onder 
de parachute te kijken. Tot mijn verbazing zat de geit van Jan en Tonia eronder en had ik een 
geit gered. In die week zagen we drie ‘gliders’ onze kant op komen, waarvan er eentje op de 
Vlagheide landde. Waarschijnlijk waren de gliders met de hoognodige versterkingen op weg 
naar Arnhem, toen ze door afweergeschut werden geraakt. De gliders werden daarop van hun 
‘moedervliegtuigen’ losgekoppeld om een voortijdige landing te kunnen maken.

Een van de gliders maakte een noodlanding op een akker in de buurt van de Koeveringsedijk, 
die wij de “Krollenkoop” noemden. Zo snel als ik kon rende ik er naartoe, om te kijken wat er 
was gebeurd. Op de landingsplaats aangekomen, keek ik alleen maar naar het zweefvliegtuig 
en verder lette ik nergens op. Toen ik bij het vliegtuig aankwam, was er tot mijn grote verbazing 
helemaal niemand aanwezig. Plotseling hoorde ik iemand achter mij roepen. Toen ik me 
omdraaide keek ik regelrecht in de geweerlopen van een tiental paratroopers, die in de sloot 
zaten. Ik werd meteen aangesproken, maar ik verstond en sprak geen woord Engels en had 
geen flauw idee wat ze van me wilden. Daarna begonnen ze met het uitladen van hun jeep, die 
in de neus van de zwever zat en het verzamelen van hun materiaal.

Ze hadden geen idee waar ze waren geland en welke kant ze op moesten om zich bij hun 
eigen troepen aan te sluiten. Daarom waren ze blij dat ik ze verder kon helpen en zodoende 
voorkomen dat ze regelrecht de kant van de Duitsers op reden. Ze besloten met jeep en al met 
mij mee te gaan naar onze boerderij. Ze lieten daarna de jeep bij ons in de schuur achter en 
gingen te voet verder. De jeep hebben ze trouwens nooit meer opgehaald”.
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NIEUW LEVEN
ZONDAG 17 SEPTEMBER 1944
Bij deze educatieve publicatie met de relatief beperkte omvang moesten keuzes gemaakt 
worden uit het beschikbare materiaal. Gebruik is gemaakt van de publicatie “Corridor naar 
het Verleden” en van het uitgebreide onderzoek als basis hiervan. Bijzonder is het dagboek 
van Cor Kersten over de september- en oktoberdagen van 1944 en gedateerd oktober 1944. 
Het voert ons terug naar de dramatische gebeurtenissen op de Koevering als onderdeel van 
Operatie Market Garden. Bijzonder is ook, dat dit dagboek voor het eerst naar buiten komt. 
In deze publicatie neemt het een voorname plaats in, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van 
literatuur over de Koeveringse molen zelf (Van Kuyk; Vervoort). Wat het dorp zelf betreft en 
Boskant, de Hulst, Olland en de Scheken is Heemschild, de uitgave van Heemkundige Kring 
De Oude Vrijheid, een waardevolle bron van informatie samen met de publicatie van Koskimaki 
over Hell’s Highway en andere internationale literatuur, weergegeven in het literatuuroverzicht. 
Het verslag door Cor Vervoort in diens publicatie “Sodom und Gomorra” van het gesprek met 
Jan Pepers verschaft informatie over de situatie in deze september- en oktoberdagen op de 
Koevering.

In Sint-Oedenrode gaat het wereldgebeuren hand in hand met het puur menselijke 
gezinswonder. Om precies te zijn, op de Koevering. Op zaterdag 16 september wordt daar 
geboren Marie (Maria Gerarda Cornelia) Hoedemaekers, 7 pond in gewicht. Zij is het tweede 
kind van molenaar Piet Hoedemaekers en Cor van den Hoven. Zoontje Theofiel is geboren 
in 1942. Piet Hoedemaekers werkt alleen op de molen, zonder knecht. De omgeving kende 
veel minder bomen dan nu, maar wel veel hei, heel veel hei vanaf de molen tot aan Schijndel 
toe. Je kon de toen geel gekleurde molen van veraf zien staan. We hebben te maken met een 
bijzondere molen, die ons ver terugvoert in de geschiedenis.

Mondelinge overlevering en schriftelijke bronnen brengen ons tot het volgende verhaal over 
de molen op de Koevering. De molen dateert van 6 december 1299 en behoort daarmee 
tot de oudste generatie windmolens van ons land. In dat jaar krijgt jonker Arnold Heym van 
hertog Jan II van Brabant verlof om een molen te bouwen op de plek, waar de toenmalige 
gemeentegrenzen van Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel samenkomen! De molen, die 
de naam “Hertog Jan II” droeg, was een  standerdmolen, waarvan twee pijlers op Rooise 
grond stonden, één pijler op Schijndelse en één pijler op Veghelse grond! De molenaar mocht 
hierdoor voor de inwoners van al deze drie dorpen malen…. Andere molenaars mochten dat 
alleen voor de inwoners van hun eigen dorp… Uit het jaar 1590 stamt voor de molen ook de 
naam De Drie Gemale. Dit maalrecht is in de loop van de eeuwen diverse keren betwist door 
molenaars in de drie genoemde dorpen, maar steeds zonder succes. Tijdens de nacht van 5 
op 6 juli 1912 brandde de toen bestaande molen op de Koevering af. Hij werd het jaar daarna 
vervangen door een andere standerdmolen. Die wordt aangekocht in Langenboom en op 
de Koevering herbouwd. Een standerdmolen is als het ware een bouwpakket, dat men kan 
afbreken en elders weer kan opbouwen. Uit de overlevering komt Piet Hoedemaekers naar 
voren als een goede molenaar, die met zijn tijd meeging.

Hij is geboren 22 mei 1914 in Venray en getrouwd met Cor van den Hoven, geboren 5 maart 
1916 in Bergeijk. Ze krijgen vier kinderen: Theofiel (1942), Marie (1944), Johanna (1945) en 
Kees (1948). De ouders van Cor van den Hoven zijn Cornelis van den Hoven en Maria van de 
Holst en deze Cornelis van den Hoven is vanaf februari 1923 de molenaar van de Koeveringse 
molen. Zijn dochter trouwt met Piet Hoedemaekers, die vanaf 1940 de molen drijft. De 
gezinnen wonen bij elkaar op Koevering E 152. 
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Van de nu volgende gebeurtenissen op de Koevering en wat het gezin en de molen overkomt, 
is een dagboek bewaard gebleven, dat in deze publicatie voor het eerst wordt gebruikt! Het is 
geschreven door Cor Kersten, een nicht van Cor van den Hoven. Zij konden het heel goed met 
elkaar vinden en Cor Kersten is uit Hilversum overgekomen om tijdens en na de bevalling de 
helpende hand te bieden. Snel zal blijken dat ze hiervoor net op tijd was … 

Rondom de molen met de molenaarswoning woonden op de Koevering de families Pepers, 
Jan en Tonia Burgt, Thies Verhagen, Janus van Asseldonk, Dorus van Schijndel, Marinus 
Bekkers, Kees van Dongen, Bertus Vermeltvoort en Jan en Doortje (broer en zus) Lodewijks. 
Verschillenden van hen komen in het dagboek of elders in ons verhaal voor.

Zoals aangegeven wordt Marie geboren op 16 september en in het dagboek vertelt Cor Ker-
sten het volgende: “Zij zou op Zondag 17 Sept. te twee uur gedoopt worden, netjes in de lange doopjurk 
gestoken ---- naar de Kerk, die net door een paar bommen getroffen was. ‘s Morgens eerst nog flink geschoten, 
toch ’s middags was alles rustig en trok de stoet op weg, op de straat gekomen kwamen er wel vliegtuigen. Niets 
vermoedend liepen wij door, in Rooy aangekomen was de lucht zwart van de vliegtuigen en eer dat we aan de brug 
waren schoten ze geweldig en  sprongen er overal parachutisten --- verder naar de kerk gaan, toch na ’n pas of 
100 gedaan te hebben, begonnen ze te schieten en Duitsers liepen heen en weer. Nu durfde ik niet verder en ben 
omgekeerd en automaties liep de wagen ’n huis binnen en den mijnheer die wou hebben als dat we de Kelder 
ingingen, eerst had ik daar wel een beetje wezen van ---

--- bij de ingang stond op een tegeltje een flesch en ’n Palm takje dus zag ik ook als dat ze Katholiek waren. In die 
Kelder was de weg vrij na ’n raampje en er was water schop en bijl touw met zand en Kaarsen dus er was alles 
wat men maar denken kon ……. De Kogels schoten ons over het hoofd, en het was een leven van belang, toen 
het wat stilletjes was wou de juffr. die bij mij was naar huis en toen ik even bij mijnheer die al naar boven was om 
te zien of het veilig was, begonnen ze weer volop te schieten en konden we dus niet weg. Toen vroegen ze of het 
kind al gedoopt was en of we het voor alle zekerheid niet zouden doen, mocht er wat gebeuren dan was het kind 
gedoopt. Wie zou het doen? Op ’t laatst deed het den heer des Huizes. Op een lepel werd wat wijwater gedaan en 
’t Kind gedoopt. Het was een critiek moment, ’n enkel veegde ’n Traan weg, het Kind was erg zoet geweest”.

Er is hier dus sprake van een zogenaamde Nood-Doop en die vond plaats bij Dort van Hoof, 
Eerschotsestraat, net voor de Dommel, waar het te gevaarlijk was om de brug over te gaan 
vanwege de oorlogshandelingen. Dankzij de medewerking van de Amerikaanse para’s zou dat 
toch lukken.

“Toen gewacht tot alles veilig was --- en wij op stap na ’n hartelijk afscheid genomen te hebben. Op straat werd 
aan alle kanten geroepen waar of we geweest waren en als dat er op de Koevering allemaal Amerikanen waren 
neergekomen. Nu werd er achter ons nog wel geschoten, toch daar bekommerde ik me maar niet om en na ’n heel 
end gelopen te hebben zagen we in ’n zijstraat iemand op de fiets en wel Oom Kees, die was op weg of dat hij ons 
ook zag --- nu zou hij al zo vast naar huis fietsen en zeggen als dat we in aantocht zijn, maar over de weg lagen 
boomstammen versperd en zijn we door de Amerikanen overgezet”.

Uit het gesprek met Jan Pepers komt ook verrassende informatie over deze tocht. Cor 
Kersten onderneemt deze tocht samen met Mien Verhagen, die met haar man Thies ook op 
de Koevering woonde. Overrompeld door de landing van de Amerikaanse para’s, is Thies erg 
bezorgd geworden over wat de beide vrouwen met de baby zou kunnen overkomen. Hij stormt 
bij buurman Jan Pepers binnen, die schuin tegenover de molen van Piet Hoedemaekers woont. 
Jan gaat op zoek naar de vrouwen, vindt hen niet en keert onverrichterzake terug naar huis, 
tussen Duitsers en parachutisten door. Uit de informatie door Jan Pepers is op te maken, dat 
beide vrouwen met de baby “ergens halverwege de Koevering en Eerschot” opgevangen zijn 
door Bertje van het Hof, die een winkeltje had vlakbij Toon Habraken, het latere café Jachtrust. 
Later op de dag werd moeder Cor, al zittend in een kruiwagen, naar Caspar Vermeltfoort 
gereden, omdat men dacht, dat het daar veiliger was. Hij was de schoonvader van Jan Pepers. 
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DOORTOCHT GEALLIEERDE GRONDLEGER
19 – 23 SEPTEMBER 1944
Eindelijk klinkt dan het geratel van geallieerde tanks over de weg, die vrijgemaakt is door de 
parachutisten. We schrijven 19 september 1944. In de vroege ochtenduren davert het door Son 
en Sint-Oedenrode, op weg naar Veghel en Grave. Door Sint-Oedenrode, waar sinds die mooie 
17de september het Divisie-Hoofdkwartier gevestigd is als centrum van alle inlichtingen en 
activiteiten. Generaal Taylor heeft zijn intrek genomen in het mooie kasteel Henkenshage. Een 
goede keuze!

Juichend en zwaaiend staan de mensen de hele dag langs de weg, waar de kolonne 
overheen trekt. Het is feest. Verpleegster Koos van Schaik: “Dit was het bevrijdingsleger. De 
Amerikaanse para-troopers hadden de weg van Eindhoven naar het noorden ingenomen, zodat 
de Britse tanks hierover richting Nijmegen konden oprukken. De tanks bleven voorbij denderen 
met daar tussenin Rode Kruis ziekenwagens en kleinere stafwagens. Motorordonnansen en 
koeriers reden langs de kolonne op en neer. De hospitaalsoldaten zwaaiden naar ons toen zij 
onze verpleegstersuniformen en Rode Kruis armbanden zagen. Wij zwaaiden lachend terug. 
De Amerikanen om ons heen waren nu veel vrolijker dan gisteren, want zij waren ontzettend 
opgelucht dat het grondleger was gearriveerd. Blijkbaar was het erg riskant. We konden nog 
steeds niet begrijpen dat wij in hetzelfde Sint-Oedenrode van gisteren en afgelopen week 
stonden; al die kleuren en dat oranje! Het was zo overweldigend dat wij niet konden geloven 
dat het echt was. Een paar dagen geleden zagen wij op dezelfde plaats de Duitsers nog 
terugtrekken”.

Maar generaal Taylor en diens mannen krijgen het er druk mee. Zijn mannen moeten als 
leeuwen vechten om de Corridor open te houden. Eerst bij Best, daarna bij Son. Het volledige 
502de Regiment wordt ingezet tegen de troepen van de 59de Infanterie-Divisie onder leiding 
van Poppe bij Best. Meer dan 300 Duitse militairen sneuvelen, 1056 worden er gevangen 
genomen. Vijftien stukken geschut worden buit gemaakt. De Duitsers trekken zich terug.

Aan het einde van deze 19de september verdedigt het 1ste Bataljon volgens opdracht Sint-
Oedenrode stevig. Dag en nacht gaat onafgebroken de opmars over de Corridor door van 
het imposante grondleger. Ook van buiten Sint-Oedenrode komen vele mensen vanuit de 
bezette plaatsen overdag naar de vrije Corridor-Gemeenten Sint-Oedenrode en Veghel om dit 
mee te maken …. Ook op de 20e september horen de mensen ’s morgens het geluid van de 
vrachtwagens en tanks nog steeds voorbij komen, zoals de avond daarvoor tot ze door slaap 
overmand werden.

Bij Son wordt rond half 7 in de ochtend een Duitse poging om de brug bij Son te heroveren 
met succes afgeslagen door de para’s, ondersteund door Britse tanks. In het verdere verloop 
van de dag wordt het hele 502e Regiment belast met de verdediging van het gebied van 
Sint-Oedenrode. Rond 21.00 uur zijn sterke posities ingenomen. Voor de mensen langs de 
route van de Corridor is dit een fijne, bijna zorgeloze dag. Wat zij zich niet realiseerden, noch 
konden realiseren was een sterk oplopende druk door Duitse troepenverplaatsingen. De para’s 
zijn bezorgd: de Duitse aanvallen op het gebied van de Corridor worden vanaf 20 september 
heviger en talrijker.
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Op 21 september wordt besloten tot een aanval op Schijndel, om zo actief op te treden 
tegen de Duitse dreiging. Hieraan word ook deelgenomen door twee bataljons van het 502de 
Regiment, gereed op de weg Sint-Oedenrode – Schijndel. In de morgen van de 22e september 
moet deze actie worden afgebroken door een zware Duitse aanval op Veghel. Schijndel 
wordt prijsgegeven (zie “Veghel” en “Schijndel” ) met voor Schijndel dramatische gevolgen. 
Drie zware aanvallen met blokkade van de Corridor bij Veghel. Een logische Duitse keuze 
voor Veghel, waar de Corridor – vanaf het begin van Operatie Market Garden- het smalste 
blijft met vier bruggen! De para’s met onderdelen van het grondleger vechten om de Oost-
Brabantse grond alsof het hun geboortegrond is! Veghel blijft behouden, de bruggen zijn 
intact gebleven en de route naar het zuiden is weer open. Om 17.00 uur de volgende dag lukt 
het om de Corridor van Veghel naar Uden weer open te krijgen. Gedurende deze dag wordt 
de verdediging van Veghel versterkt en het 502e Regiment houdt de verdediging van Sint-
Oedenrode stevig in handen.
 

BLOKKADE CORRIDOR MET VERWOESTING 
VAN DE MOLEN 24 - 26 SEPTEMBER 1944
24 September is een dag met zware mist en regen. Het verkeer rolt weer over de weg naar 
het noorden. Het Divisie-Hoofdkwartier wordt vanuit kasteel Henkenshage naar Veghel 
overgebracht. Deze dag zal bekend worden ook door het bittere gevecht in de zandduinen 
van Eerde. De Duitsers worden daar teruggedreven, maar een kleine Duitse strijdmacht van 
zo’n 200 mannen met raketwerper en enkele tanks zoekt zich een weg naar de Koevering. 
Buitenposten van het 502de, aanwezig in het gebied, geven dit aan het hoofdkwartier door. 
Hierna worden enkele compagnieën zo snel mogelijk naar de Koevering gestuurd om een 
Duitse doorbraak te voorkomen.  

Maar ze arriveren te laat. De Duitse strijdmacht weet de Geallieerden te ontwijken en bereikt 
een geheel onverdedigd deel van de Corridor ten noordoosten van de Koevering …. Een Brits 
konvooi wordt tot staan gebracht en de vrachtwagens in brand geschoten. Drie Britse tanks, 
die over de weg naderen, worden verrast en uitgeschakeld. De compagnieën van het 502de 
vallen aan, maar worden teruggeslagen. Opnieuw is de Corridor geblokkeerd: het is dan 16.30 
uur. Na deze overrompeling wordt de blokkade door de Duitsers versterkt. Het 502de Regiment 
raakt geïsoleerd en ook de achterhoede van de divisie, die op deze dag ter versterking vanuit 
Sint-Oedenrode is opgetrokken.

Op weg naar huis wordt Jan Pepers in de namiddag van deze 24e september overvallen door 
de Duitse beschietingen vanuit Schijndel en het tegenvuur van de  Geallieerden, die bezig zijn 
zich in te graven rond de Koeveringse Dijk. Hij vindt voor de nacht onderdak bij Dorus van 
Schijndel, een nacht waarin het oorlogsgeweld verder loeit bij de Koevering. Bonken en slagen 
klinken vanuit de verte en dichtbij. In de schuilkelders lijkt alles rustig, als van de buitenwereld 
afgesloten. Maar tijdens deze nacht lukt het de Duitsers hun positie  te versterken en zijn er 
tegen de morgen meer Duitse tanks, raketinstallaties en infanterie aangevoerd.
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De opdracht op 25 september is duidelijk: de weg naar Veghel moet weer open, de blokkade 
moet worden opgeruimd. Manschappen van het 506e worden met Britse onderdelen uit Uden 
teruggeroepen om de Corridor vrij te maken. Ze vertrekken ’s nachts om 03.00 uur uit Uden in 
het donker, geteisterd door hevige regenval. Vanuit de andere kant rukken eenheden op van 
de 50e Britse divisie, samen met bataljons van het 502e! Het lukt; van beide zijden wordt de 
vijand ingesloten en bestookt. Als het donker wordt, zijn de Duitsers van de weg verdreven op 
een klein stuk na; de Corridor is bijna weer open, maar bijna is dus niet genoeg. Duitse troepen 
slagen erin om ’s nachts terug te trekken vanuit de Koevering naar het noorden op de eigen 
eenheden, die in het noordelijk gelegen Schijndel zijn gelegerd. Om 07.43 uur wordt gemeld: 
“So eben 35 mann aus Koevering eingetroffen”.

Dit is een gunstige wending op deze spannende dag. Dus waagt Jan Pepers het er op om 
vroeg in de morgen naar huis te gaan. Bij Janus van Asseldonk, op een paar honderd meter 
van zijn eigen boerderij, wordt hij opnieuw tegengehouden. Een zware mitrailleur bestookt 
zonder ophouden de bosrand aan de Molenweg. Het is rond 05.00 uur in de morgen, als hij 
plotseling geknetter hoort. Hij is bang, dat de eigen boerderij in brand staat, maar al gauw ziet 
hij dat het de molen is …. .

Een rampzalige dag voor de gemeenschap van de Koevering. De molen van het gezin 
Hoedemaekers wordt getroffen en brandt tot de grond toe af… . Het is niet duidelijk of de 
molen door geallieerd vuur of door Duits vuur getroffen is. Het dagboek geeft ons een helder 
beeld van deze ramp: “Kwart voor acht een harde knal en de ramen rinkelde alles voor d’r uit, de voorgevel 
beschadigt nu weer in de keuken gezeten en tien minuten later weer een Knal. Piet ging voor kijken en de molen 
in lichte laaie door ’n projectiel getroffen en branden tot de grond toe af. Nu was het leed niet te overzien en was 
het in huis niet meer uit te houden. Ze schoten tegen elkaar, wat nu te doen. We vroegen of dat we over mochten 
en als we vlug waren was dit goed, de Engelsche soldaten hielpen ons, en zijn we naar Pepers aan de overkant 
gegaan en hebben daar in de Kelder gezeten tot tegen de avond want toen werd er gezegd als dat de Coevering 
ontruimen moest, bij het Stoom lag een dode Duitscher en bij de sloot stonden aangeschoten pantserwagens, de 
twee Engelschen dood.

Ongeveer 4 uur zijn we uit de Kelder gekomen en hebben we het noodige bij elkaar gehaald en zijn er mee naar 
de straat gegaan om een veilig heen Komen te zoeken, door alle vuur heen bij Caspar (Vermeltvoort) was het ook 
vol en ook niet erg veilig, toen verder. Piet gepakt en gezakt en ook oom Kees, Corry droeg Theofiel voor zoo goed 
als het kon, want die was voor het eerst buiten en loopen viel niet mee, ze was nog maar half, Tante die ook nog al 
wat meedroeg en op haar pantoffels was net als Corry en tot over maat begon het nog te stortregenen. Kwamen 
wij bij Ant. Visser, ik met de kinderwagen en een koffer achteraan, nu bij Ant. Konden we blijven want verder gaan 
was onmogelijk. Wel moesten we ’s nachts aflossen met slapen en dat ging heel goed. Het was er een hele drukte, 
daar het er ook vol militairen lag twee er van lagen midden in de keuken en sliepen als rozen tot dat ook hier ze 
werden afgelost”. 

Tussen de gevechten door kwam een hevig geschrokken Piet Hoedemaekers bij Pepers om 
hulp vragen. Toen hij zijn woning wilde controleren, kon hij niet naar binnen, omdat een dode 
Duitse soldaat tegen de achterdeur lag. Die had kennelijk geprobeerd om naar binnen te gaan, 
maar dat was dus niet gelukt. Later ligt er ook nog een dode Duitse soldaat met kogelwonden 
op het bruggetje naar de molenaarswoning.

De dag erna moet nog wel hard gewerkt worden om de Corridor helemaal vrij te maken. In de 
vroege morgen rukken de mannen van het 506e op en bereiken ongehinderd de Corridor. De 
Duitsers zijn vertrokken … . Maar de weg is nog niet vrij voor doortocht van het grondleger; de 
Duitsers hebben het door hen bezette gedeelte volgestopt met landmijnen. Om 13.00 uur is het 
karwei geklaard en kan de kolonne weer verder.
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Jan Pepers herinnert het zich nog goed: “Wat er achter bleef was een groot verlaten slagveld. 
Rond onze boerderij lagen een stuk of twaalf gesneuvelde soldaten. Ik heb ze allemaal gezien, 
nadat ze in parachutes waren gewikkeld, werden ze in twee groepjes begraven tussen ons 
en Thies Verhagen. De Geallieerden gescheiden van de Duitsers. De veldgraven werden 
gemarkeerd met houten kruisjes en een helm, als ze die nog bij zich hadden. Tussen de 
molen en de molenaarswoning stond een uitgebrande Engelse tank, een lichaam hing half 
uit de koepel. Bij ons op de weg stond voor de boerderij een tweede uitgebrande tank. Op 
de Koeveringsedijk links voor het Sterrenbos, vlakbij de plaats waar eerder de glider landde, 
stond een halfopen Duitse auto; aan weerszijden lag een verkoold lichaam. Op de velden 
tegenover ons aan de Corridor, was het rond de boerderij van Van Dongen een waar slagveld 
van uitgebrande tanks. Op de Corridor in de richting Veghel stond een eindeloze rij uitgebrande 
voertuigen, die door bulldozers aan de kant was geschoven”. Jan voegt er nog aan toe: “Het 
was een verschrikkelijke periode, die ongevraagd je levenspad kruiste”. In maart jl. (2019) 
overleed Jan Pepers op 94-jarige leeftijd. De 75-jarige herdenking zal hij niet meer meemaken.

Deze blokkade van 24 – 25 – 26 september duurt liefst veertig uur en wordt Operatie Market 
Garden fataal. Het bruggenhoofd bij Arnhem moet worden opgegeven. Op 26 september is 
het afgelopen met Market Garden. Aan het eind bij deze publicatie volgt nog een analyse van 
het geheel van Market Garden. Hierna beperken de Duitsers zich er toe om het drukke militaire 
verkeer op de weg zo veel mogelijk te verstoren. Het 502e Regiment verblijft nog steeds in 
Sint-Oedenrode, versterkt met onder meer Batterij C van het 81e Grondleger.
 

NOG LANG ONRUSTIG
EIND SEPTEMBER – EIND OKTOBER 1944
Zolang Schijndel nog in Duitse handen is, blijft het zeer onrustig. De Duitsers zijn vanuit 
Schijndel actief richting de Corridor en worden op hun beurt beschoten door de kanonnen van 
het Britse Grondleger. De Koevering heeft veel te lijden van deze beschietingen over en weer, 
maar ook het dorp met Boskant, de Hulst, Olland en de Scheken.

Bij de Zusters van het Sint Odagesticht aan de Deken van Erpstraat ontploft op 27 september 
een granaat. De scherven vliegen in de kamer van Hoppenbrouwers en zijn vrouw. Ze liggen 
te bed, maar worden gelukkig niet geraakt. Er zijn weer veel ruiten stuk. Bij huizen in de buurt 
ligt geen pan meer op het dak. Heel Olland is verdreven naar Boxtel; veel huizen zijn verwoest 
of afgebrand. Ook de kerk van Olland is verwoest. Er wordt een man binnen gebracht, die 
dood geschoten werd toen hij de koeien ging melken, een knecht die al 20 jaar bij dezelfde 
boer woonde. Een jongen van 9 jaar staat te praten met twee Amerikanen en een Engelsman; 
alle vier worden ze dodelijk getroffen. Engelse infanterie trekt door naar Olland, de Hulst en de 
Scheken. Er worden twee kanonnen bij het Sint Odagesticht geplaatst.

Vanaf 22.00 uur tot de dag daarop, 28 september, gaat het kanon- en geweervuur door. Olland 
staat in lichterlaaie. De Duitsers hebben acht Engelse tanks vernietigd. Een tankwagen brandt 
voor de deur van de slotzusters op Dommelrode helemaal uit. Er komen weinig gewonden 
binnen. In de Sint-Odaschool liggen overigens nog twee lokalen vol met gewonde Duitse 
militairen. Het aantal gesneuvelde Duitsers wordt te groot om afgevoerd te worden. Deze 
soldaten worden begraven op de plek waar ze gesneuveld zijn.
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In de nacht van 28 op 29 september is er de hele nacht geschoten. In de morgenuren wordt 
het rustiger. Maar rond 10 uur vliegen de granaten weer over en weer. De bij het Odagesticht 
geplaatste kanonnen bulderen dat horen en zien vergaat. De mensen blijven dag en nacht in 
de schuilgang. In de ziekenkamer liggen gewonde Amerikanen en mensen uit het dorp, die 
getroffen zijn door granaatscherven in armen en benen. Op deze dag ontploffen er weer veel 
granaten in het dorp; men zoekt in Son en Nijnsel een goed heenkomen.

Het Damianenklooster is zwaar getroffen door verschillende voltreffers. Het torentje is ook 
zwaar gehavend. Het klooster is onbewoonbaar geworden. In de dagen erna worden in de 
maand oktober rustige dagen en nachten afgewisseld met hevig vuur over en weer, waarbij 
veel slachtoffers vallen. In het dorp zelf, maar bijvoorbeeld ook in Olland en de Scheken, 
waar zich op 15 oktober 200 Duitse soldaten overgeven. Ieder is ervan overtuigd dat het er in 
Schijndel zwaar aan toe gaat gezien het schijnsel van hevige branden. In het dorp staan veel 
Rode Kruis-wagens en de Markt staat vol met tanks.

Vertrekkende Engelsen en Amerikanen kopen als aandenken kleine klompjes om die  naar 
huis te sturen. Klompen hebben ze nog nooit gezien … . Vanwege het oorlogsgeweld vindt het 
aardappelrapen later plaats dan gebruikelijk. Een groot probleem vormen de aangebrachte 
landmijnen, die bij het rapen veel slachtoffers veroorzaken. Wie op een landmijn rijdt of trapt, 
overleeft dat niet. De mensen worden vreselijk bang en durven de aardappels niet meer uit de 
grond te halen. Op 5 november wordt begonnen met zoeken en onschadelijk maken van de 
landmijnen. De laatste Engelse militairen verlaten Sint-Oedenrode op 10 november.

“Ons” dagboek over deze dagen: “Woensdag 27 Sept. ‘s morgens was Oom Kees in huis geweest en kwam 
met de boodschap terug als dat ze bij ons ook in huis waren geweest er was een boel weg --- alles over hoop 
gehaald uit de Kelder de weck en het brood met spek verder niet op te noemen men pakt overal mis op nu werd 
besloten naar huis terug te gaan. Toch dit viel niet mee daar het ontzettend druk was op de weg. Piet al een boel 
naar huis gebracht en kwam toen nog ’t laatste halen met Theofiel voor op de fiets. Tante droeg een Koffer en 
Corry ’n tasch, ik droeg Kleine Marie in mijn arm want met ’n wagen was het niet te doen. zelfs ben ik nog door de 
wei en over sloten gegaan daar er op de weg soms drie wagens naast elkaar reden. Toch kwamen we behouden 
thuis aan voetje voor voetje, in huis leek het wel een beestenstal --- ’s nachts zijn we met z’n allen in de Kelder 
gaan slapen met Marie in ons midden”.

Op de Koevering is het op de 13e oktober weer een rampdag. Het betreft de boerderij van 
Van Mensvoort (E165). ’s Morgens rond 08.30 uur wordt de boerderij getroffen door Duitse 
granaten, zoals altijd komende vanuit Schijndel. In de schuren zijn een commando-post en 
de keuken van een artillerie-eenheid ondergebracht, het 83rd Field Regiment Royal Artillery. 
Rondom de boerderij zijn zo’n 120 soldaten verzameld, wachtend op hun ontbijt. Zes 
artilleristen en een lid van de keukengroep worden op slag gedood en 12 manschappen min 
of meer ernstig gewond. De gesneuvelde militairen worden begraven in veldgraven achter 
de boerderij. Negentien militairen vinden daar een tijdelijke begraafplaats totdat zij worden 
herbegraven in Uden.

Vóór aanvang van het oorlogsgeweld telt Sint-Oedenrode 8538 inwoners. Er zijn door het 
oorlogsgeweld 34 doden te betreuren, 15 ernstig gewonde burgers en 12 lichtgewonden. In 
totaal 56 panden zijn volledig verwoest, 51 zijn onherstelbaar beschadigd  en 237 panden 
hebben herstelbaar zware schade opgelopen. Daarnaast zijn 214 panden licht beschadigd. De 
kerk in Olland is volledig verwoest, de Sint-Martinuskerk ernstig beschadigd en de slotkapel 
heeft  lichte oorlogsschade.
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Hierbij de namen van de door het oorlogsgeweld omgekomen inwoners van Sint- Oedenrode:

Petrus Barten, 36 jaar; Johannes de Beer, 56 jaar; Adrianus de Bie, 59 jaar; Wilhelmus van 
den Biggelaar, 25 jaar; Martinus Boeren, 26 jaar, Gerardus Bouwman, 35 jaar; Allagonde van 
den Broek, 19 jaar; Karel Damen, 87 jaar; Johannes Deckers, 21 jaar; Geertruda van Dinther, 
65 jaar; Petronella Eikenaar, 23 jaar; Leonardus Harks, 1 ½ jaar; Antonius van der Heijden, 8 
jaar; Johannes van der Heijden, 23 jaar; Marinus van der Heijden, 47 jaar; Gijsbertus Hellings, 
22 jaar; Theodora van ’t Hof, 64 jaar; Wilhelmus Hosewol, 29 jaar; Hendrikus Huijberts, 58 
jaar; Adrianus Kluytmans, 25 jaar; Adrianna van Kronenburg, 6 jaar; Antonius van Kronenburg, 
4 jaar; Cornelius van Kronenburg, 12 jaar; Johanna van de Laar, 14 jaar; Martinus de Laat, 
27 jaar. Albertus van Liempt, 20 jaar; Petrus van der Maat, 48 jaar; Hendrikus van Mierlo, 60 
jaar; Johannes Nolle, 30 jaar; Gerardus van Rosmalen, 31 jaar; Christianus Sanders, 37 jaar; 
Adrianus van Schijndel, 33 jaar; Theodorus van Schijndel, 24 jaar; Johanna Thien, 7 maanden; 
Adrianna van Uittert, 7 jaar; Johannes van Uittert, 61 jaar; Antonius van de Ven, 18 jaar; 
Mechelina van de Ven, 21 jaar; Wilhelmus van de Ven, 19 jaar; Wilhelmus Verhoeven, 18 jaar; 
Jan Vervoort, 44 jaar; Johannes Vervoort, 25 jaar; Marinus Vervoort, 27 jaar; Theodorus Vogels, 
6 jaar; Jacob van der Welle, 46 jaar; Gerardus Welvaarts, 45 jaar; Adrianus van de Wetering, 24 
jaar; Johannes van den Wijdeven, 25 jaar.

Er zijn vóór 17 september 1944: 2947 stuks rundvee, 2520 varkens, 704 paarden, 200 
schapen, 50 geiten en 8000 kippen. Het op één na hoogste aantal kippen van de wijde regio 
met 31 gemeenten! Als gevolg van het oorlogsgeweld worden vermist, gedood en/of verbrand: 
648 stuks rundvee, 879 varkens, 189 paarden, 50 schapen en 350 kippen.

Van de molen op de Koevering blijven alleen de molenstenen over. Ze worden zorgvuldig 
bewaard en in het monument aangebracht, dat in 1982 door de Heemkundige Kring “De Oude 
Vrijheid” is opgericht als aandenken aan de Koeveringse molen. Een en ander ter gelegenheid 
van de viering van Sint-Oedenrode met 750 jaar stadsrechten. Precies op de plek, waar de 
molen heeft gestaan! Een heel bijzondere plek, ook binnen de nieuw gevormde gemeente 
Meijerijstad, waar uitgerekend Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel deel van uitmaken! In  
2007 zijn er plannen de Koeveringse molen te herbouwen. Hiertoe is op 24 september 2009 de 
Stichting Koeveringse Molen opgericht. Een initiatief, dat ieders steun verdient!

Een laatste citaat uit “ons” dagboek: “Toen de Engelschen in Brabant kwamen werd er gejubeld en 
werden ze met appelen en melk onthaald. De Amerikanen waren ook goed, ze deelden cigaretten en cocolade 
uit. Maandags kwamen de wagens en trokken 6 à 8 weken aan een stuk. de eerste dagen stond de weg vol met 
menschen, de heele week werden ze begroet en verwelkomt. Toch later ging dit er af, want na flink in de pinarie 
gezeten te hebben en ruim drie weken niet uit de Kleeren geweest te zijn, ging het er af, ook werd er uit vele 
huizen gestolen, die het alleen hadden laten staan en de alleen staande huizen werden door de Engelschen in 
beslag genomen. Tot 26 October werd er nog met granaten geschoten, ze vlogen nog naar alle kanten neer -----”.

Het dagboek brengt zekerheid over de dag van de brand en de omstandigheden, waaronder 
dit gebeurde. De Koevering raakt betrokken bij de pogingen van de Duitsers om de Corridor 
te blokkeren. Tijdens de vuurgevechten tussen de Geallieerden en de Duitsers wordt de molen 
getroffen en vliegt in brand. Onduidelijk is door welk vuur. Over het tijdstip van de brand 
doen twee lezingen de ronde: circa 05.00 uur ’s morgens en om 07.45 uur. Al met al minder 
belangrijk dan de brand zelf. De molenaarswoning staat ver genoeg van de brandende molen 
verwijderd en blijft gelukkig gespaard. Deze woning is in de tussentijd vervangen door een 
andere woning, maar de schuur naast de molenaarswoning is er nog steeds. Daar heeft Piet 
Hoedemaekers na de brand nog enkele jaren elektrisch gemalen. 
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De gevechten in de omgeving van Sint-Oedenrode nemen af naarmate meer geallieerde 
infanterie en tanks over en langs de Corridor oprukken, waardoor de Duitsers steeds verder 
van de Corridor worden verdreven. Langzamerhand kan weer worden gedacht aan herstel en 
aan de terugkeer naar een meer normaal leven.
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VEGHEL VAN DAG TOT DAG

Vroege morgen: Meer dan 1400 bommenwerpers -opgestegen van Engelse vliegvelden- 
bombarderen de in het gebied van Market Garden aanwezige Duitse luchtafweer en 
troepen, inclusief vliegveld Volkel; in Veghel moeten deuren en ramen worden opengezet om 
stukdreunen van het glas te voorkomen.

09.45 uur In formaties van 45 toestellen gaan 2023 troepentransportvliegtuigen en gliders de  
 lucht in.

10.25 uur De mannen van de 101e Airborne Division vertrekken vanaf 6 vliegvelden.

11.55 uur De hele armada is in de lucht: meer dan 20.000 parachutisten, 511 voertuigen,  
 330 stukken geschut en 590 ton materieel!

12.47 uur Dropping van pathfinders voor het landingsgebied Veghel.

12.48 uur Het Eureka-radiobaken wordt uitgezet en is binnen 5 minuten in gebruik.

12.50 uur Grote lettertekens uitgelegd met gele panelen als baken voor de toestellen; de  
 para’s kunnen komen: 6695 wat betreft de Screaming Eagles.

14.15 uur Aanzwellend motorgeronk van honderden toestellen in het luchtruim boven Eerde,  
 Heeswijk en Veghel. De mensen klimmen in de dakgoten, zwaaien en zien de  
 para’s in de open deuren staan. En dan is de lucht vol met para’s, die aan groene  
 valschermen naar beneden komen; in alle kleuren van de regenboog dalen ook  
 munitie, volgepropte containers, scooters en jeeps; want snelheid wordt belang 
 rijk. Duitse officieren beklimmen de toren van de Lambertus-kerk om te zien wáár  
 de para’s neerkomen; ze worden door het verzet overrompeld en krijgsgevangen  
 gemaakt.

± 15.00 uur  Op de landingsplaats worden rookbommen in verschillende kleuren ontstoken; op  
 deze kleuren verzamelen de para’s zich bij hun onderdeel. De para’s van het 2e  
 en 3e Bataljon van het 501e Regiment landen rond 15.00 uur veilig in Landings 
 zone A; het 3e Bataljon bezet Eerde binnen drie kwartier en blokkeert de weg  
 Sint-Oedenrode-Veghel. Het 2e Bataljon vertrekt richting Veghel; de spoorbrug en  
 de verkeersbruggen over de Zuid-Willemsvaart en de Aa worden veroverd. De  
 verkenners van het 2e bataljon ontmoeten die van het 1e Bataljon, die al in het  
 centrum van Veghel zijn. Ze zijn gekomen langs NCB-laan, langs de haven, langs  
 de Sluisweg, achter het zwembad door, over de Mestbrug en zo op de Blauwe  
 Kei. 
 De para’s bezetten de hen toegewezen posten, omringd door enthousiaste  
 Veghelaren, die zich van geen gevaar bewust zijn. De para’s uiteraard wèl en  
 worden toch wel gehinderd door de dolblije Veghelaren. Vanaf het allereerste mo 
 ment is er een contact tussen de Veghelse Ondergrondse en Howard R. Johnson  
 in de Sluisweg, juist over de brug, richting Veghel. Stafkaarten worden bekeken  
 door Johnson, gezeten tegen een boom en de Ondergrondse geeft inlichtingen.  
 De Veghelaren worden gewaarschuwd om binnen te blijven; in de plaats is er een  
 bezetting van zo’n 100 Duitse militairen.

Zondag 17 september 
1944: D-Day
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±17.00 uur Een tiental Duitsers vindt de dood, 50 worden er gevangen genomen en de rest  
 vlucht. Kolonel Johnson kiest het huis van het echtpaar Kerssenmakers als regi- 
 mentshoofdkwartier. Boeren brengen op hoogwielige karren materieel dat is ach- 
 tergelaten op de landingsplaats, Veghel binnen. De mensen in Veghel zijn als het  
 ware stapelgek van blijdschap. De medische hulppost van het Regiment wordt  
 ingericht in het ziekenhuis.
Avond De twee werktuigkundige pelotons, gesprongen met de para’s, constateren dat de  
 bestaande brug over de Zuid-Willemsvaart, de brug bij Sluis 4, te smal is voor de  
 verwachte tanks van het grondleger…. 

22.00 uur Na overleg op het hoofdkwartier worden rond 10 uur ’s avonds leraren van de  
 Ambachtsschool ontboden. Zij horen via de ondergrondse dat er vlak naast de  
 bestaande brug een nieuwe brug moet worden gelegd! Hout en al het verdere kon  
 bij de CHV worden gehaald. De ijzeren balken, onontbeerlijk voor dit karwei, liggen  
 verborgen in de tuin van de fam. Kuijper: 9 stuks! Voerman Piet Verheyen meldt  
 zich voor het transport van 3 ijzeren balken en het gaat op weg naar de Sluis! 

04.30 uur  Daar aangekomen, is het te gevaarlijk en het materiaal wordt langs de weg gezet;  
 de tocht naar huis wordt opgehouden door geweervuur en wachtposten; pas om  
 half 5 in de morgen is men weer thuis.
Avond Die avond wordt er Engels gesproken in Veghel; in vrijwel ieder gezin bevinden  
 zich para’s die zich tegoed doen aan appels, peren en melk. De Veghelaren genie 
 ten van sigaretten en chocolade. Gisteren zuchtte men nog onder Duitse bezet 
 ting; wat kan er veel gebeuren op één dag….

02.00 uur Duitse verrassingsaanval langs de oostkant van de Zuid-Willemsvaart;   
 buitenposten van de para’s overrompeld en teruggeslagen naar het centrum.

04.00 uur De zwaarste aanval vindt plaats om 4 uur in de morgen, waarbij 7 para’s worden  
 gedood en 26 gewond. Afgeslagen, waarna een Duitse aanval volgt op het 3e  
 bataljon te Eerde; afgeslagen op de wegblokkade; 43 Duitse soldaten   
 gevangengenomen.

Tijdens de middag 
 Weer Duitse aanval afgeslagen; Johnson haalt het 3e Bataljon naar Veghel.   
 Tegen de tweede Geallieerde lift worden diverse Duitse eenheden ingezet.   
 Heeresgruppe B hergroepeert en probeert zich een beeld te vormen van de   
 situatie ingaande 17 september.

De hele dag 
 Het werk aan de nieuwe brug gaat de hele dag door vanaf de vroege morgen.  
 Meer ijzeren balken worden aangevoerd. Zij hebben gediend als hulpbrug over de  
 Aa na het opblazen van deze brug in mei 1940 en werden daarna verborgen  
 op het erf van de fam. Kuyper! Houten balken worden in drie lagen dikte over de  
 ijzeren balken aangebracht. Het hele karwei gaat in goede samenwerking tussen  
 de Airborne Engeneers en de leraren van de Ambachtsschool. Link, omdat ze  
 diverse keren beschoten worden..
 Een boer meldt, dat er wel 500 Duitsers in de bossen aan de Coevering zijn;  
 patrouilles gaan erop af en keren terug met de melding: “All is cleared now”. 

Maandag 18 
september 1944
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 Duitse krijsgevangenen worden binnengebracht en opgesloten in de school van  
 de Broeders en in de fabriek van Coenen – Schoenmakers aan de Zuid-  
 Willemsvaart. N.S.B.-ers, Collaborateurs, pro-Duitse mannen van de Landstand  
 en  Duits–vriendelijke dames worden gearresteerd en verdwijnen in het ruim van  
 een in de haven liggend schip. De Veghelaren kunnen hen komen bezichtigen.. Na  
 enige dagen worden ze ondergebracht in de Zakkenloods van Max Wolf aan de  
 Zuidkade en in een kelder bij de CHV. In oktober volgt overplaatsing naar een  
 grote barak in het park achter fietsenhandel Kuyper. De bewaking gebeurt   
 door mannen, die zich op het allerlaatste moment vóór de bevrijding dan wel  
 direct daarna aansluiten bij de illegaliteit, speciaal de KP Veghel-Eerde. De KP  
 zelf heeft hier niets mee van doen gehad. Deze KP-ers zijn druk bezig met het  
 verzamelen en doorgeven van broodnodige inlichtingen aan het hoofdkwartier van  
 Johnson in het huis van het echtpaar Kerssemakers, het huidige Klondike.
 
 Al met al heeft het 501e  een betrekkelijk rustige dag. 

’s Avonds De brug bij de Sluis komt gereed! Nu is het wachten op de tanks van het   
 grondleger, op het 30e Britse Legerkorps. Het wachten van de para’s is zwaar.  
 Waar blijven de tanks.

Vroege morgen: De Bailey-brug over het Wilhelminakanaal bij Son komt gereed; Corridor is 
open voor tanks van Horrocks.

06.15 uur De voorhoede passeert deze brug; op weg door Son en Sint-Oedenrode.

08.00 uur De voorposten van het grondleger bereiken Veghel.

10.00 uur  De eerste Shermantank staat vóór de brug…

10.05 uur …en passeert zachtjes de nieuwe gelegde weg! Prima werk van de para’s onder  
 leiding van Kap. Norwood met de leraren van de ambachtsschool van Houten,  
 Laarhoven en Oomen. De zware tanks passeren zonder problemen; vrachtwagens  
 en lichter rollend materieel gaan over de gewone ophaalbrug.

Verdere dag  In “Four Stars of Hell” (1947) wordt de sfeer op deze 18e en 19e september als  
 volgt beschreven: “Veghel was, voordat er iets mee gebeurde, een opgeruimd, blij en gezellig  
 dorp. Veel leuker dan de meeste in grootte vergelijkbare Amerikaanse dorpjes, omdat er geen  
 enkele vorm van buitenreclame was. Dit gaf een vredig beeld, zelfs midden in oorlogstijd. De huizen  
 van de Nederlanders waren opgetrokken uit rode stenen, met pannen daken en twee verdiepingen  
 hoog. In de hoofdstraat waren enkele winkels, maar voor het grootste gedeelte leek Veghel   
 een woongemeente, met platanen, bestrate wegen en een dorpsplein met een gemeentehuis. Het  
 had ook een brug over het kanaal en een klein hotel, waar men, indien men geen bezwaar had  
 tegen koud water, een bad kon nemen. Tot onze grote teleurstelling waren er geen tulpen te  
 bekennen rond Veghel, noch een groot aantal molens. Eigenlijk stond de enige molen in de   
 omgeving aan de rand van Eerde, net aan de overkant van de Zuid-Willemsvaart.

Dinsdag 19 
september 1944
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 Kolonel Johnson bevond zich in de omgeving die hij zelf het aangenaamste vond. Het stond bol  
 van operette oorlog. De mensen van de ondergrondse waren zo groot in aantal, dat uiteindelijk  
 een van hen werd ingehuurd om ze bij de ingang van het regiment hoofdkwartier  op reputatie te  
 schiften. Er was informatie over vrijwel alles te krijgen, zelfs over de interne status van Duitsland.  
 De ondergrondse gebruikte het gemeentehuis als hun hoofdkwartier en gedurende de hele dag  
 haastten nuchter kijkende jonge mannen, met oranje armbanden om hun arm en Duitse geweren  
 over hun schouders, in en uit met vage staatsberichten. Een groot aantal van hen mengde   
 zich onder onze soldaten in de hotelbar aan de overkant van de straat, waardoor het geheel een  
 beeld suggereerde van een kort verhaal geschreven door Ernest Hemmingway.

 De collaborateurs werden uit hun huizen gejaagd voor een lang uitgestelde en gingen zonder veel  
 verzet mee om hun haren te laten afscheren; zij leken dit als hun verwachte lot te accepteren. Er  
 is altijd iets te zeggen voor beide kanten in deze gevallen – zoals iedereen die Duitse gevangenen  
 heeft zien rillen in de sneeuw kan getuigen – en de Nederlandse toeschouwers die de rechtspraak  
 in de vorm van de “tondeuse behandeling” zagen, vertoonden niets van de ziekmakende bijna  
 dierlijke vrolijkheid die de Franse menigtes lieten zien bij gelijke gebeurtenissen. Zij waren   
 geamuseerd, dat was alles. De mannelijke collaborateurs werden in het ruim van een boot gestopt  
 langs de kant van het kanaal, waar iedereen hen gratis mocht komen bekijken.

 De vrolijkheid in de straten was aanstekelijk. Jonge meisjes, getooid met sjaals van parachutezijde,  
 vormden een ketting van mensen en dansten van huizenblok naar huizenblok, onderwijl liedjes  
 zingend die wij, op Tipperay na, nog nooit gehoord hadden. Lange geestelijken salueerden al  
 fietsend iedereen die een Amerikaans uniform droeg, nonnen glimlachten van onderuit hun kappen.  
 Zelfs de straathonden leken de sfeer van de gelegenheid te hebben opgevangen en draafden door  
 het dorp met een lachwekkende vorm van vooringenomenheid – klaarblijkelijk op weg naar het  
 front”.

 Maar dan zal op deze 19e september de sfeer in Veghel drastisch veranderen.

11.30-13.00 uur  Derde lift stijgt op; mist en slecht weer; van de 385 zweefvliegtuigen  
   bereiken slechts 213 toestellen landingszone W; daar wordt 1   
   toestel neergeschoten en 3 storten neer.

14.37-16.00 uur  Bij de landingen missen 82 toestellen het landingsgebied volkomen  
   en keren terug naar Engeland. 26 Komen nooit aan, 16 maken een  
   noodlanding in vijandelijk gebied, 31 in niet-vijandelijk gebied op het  
   vasteland. In totaal arriveren 1341 mannen van het vertrokken aantal  
   van 2310 op het landingsgebied. Van de 136 jeeps bereiken er 79 het  
   landingsgebied en van de 68 kanonnen maar 40.

17.00 uur Howitzers van het 321e en 377e, die toch nog aangevoerd worden, zijn de eerste  
 kanonnen, die de 101e divisie bereiken. En niet te vroeg; ze worden direct   
 gereedgemaakt voor actie. Een Duitse aanval vanuit het noord-westen wordt  
 afgeslagen; diverse keren worden krijgsgevangen Duitse militairen Veghel   
 binnengebracht. Compagnie E wordt teruggedreven op de hoofdverdediging door  
 een aanval van Duitse parachutisten.

20.00 uur De straten in Veghel zijn verlaten op verzoek van kolonel Johnson.

20.30 uur Een oranje gloed boven Eindhoven; de stad wordt gebombardeerd door de   
 Duitsers. Allen vluchten de schuilkelders in met hevig machinevuur dichterbij.
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09.15 uur Aanval door het 1e Bataljon langs de Zuid-Willemsvaart richting Heeswijk om het  
 kanaal te zuiveren van Duitse militairen. Dat lukt. Kinnard meldt bij terugkeer 40  
 gedode Duitse militairen, eenzelfde aantal gewonden en 418 gevangenen. Aan  
 Amerikaanse kant zijn 5 doden en 6 gewonden te betreuren.
 Het 2e Bataljon neemt de verdediging van Veghel waar en het 3e Bataljon van het  
 501e Regiment blijft waakzaam in Eerde.

’s-Morgens Het eerste transport van gewonden van de 101e Airborne Division omvat 30  
 ambulances en 4 grote 2,5 tonners. Zij brengen gewonden naar het 24e   
 Evacuatie Hospitaal in België op de overvolle Corridor. Richting Grave-Nijmegen  
 gaat het ook onverminderd verder.
 Het gemeentehuis aan de Markt wordt opnieuw ingericht. Gevangen genomen  
 Duitsers komen in grotere en kleinere groepen binnen en de radio schalt muziek  
 door grote luidsprekers vanaf het bordes van het gemeentehuis: marsmuziek  
 afgewisseld met BBC-nieuws en direct frontnieuws. 

’s-Middags De bevolking staat weer langs de route en kijkt naar die onafgebroken passerende  
 militaire macht. De route door Veghel van het grondleger is als volgt: Corridor- 
 verkeersbrug over de Zuid-Willemsvaart, verbreed aan de kant Helmond   
 – Sluisweg (Rembrandtlaan) – Sluisstraat – H.Hartplein – Hoogstraat – Aabrug –  
 Markt – Hoofdstraat – Hezelaarstraat – Udenseweg.

 De harmonie is weer present en er vormt zich een stoet met voorop het portret  
 van Mussert. Het portret wordt verscheurd voor de ogen van NSB’ers en anderen,  
 die in het schip nog steeds in de haven zijn opgesloten. Ook zijn groepjes jongelui  
 actief met scharen en scheermessen. Hiermee gaan ze verscheidene   
 “moffenmeiden” te lijf, van wie de haren worden afgesneden. 

 Onder deze feestende massa bevinden zich vele mensen, die uit de regio   
 gekomen zijn: Gemert, Erp, Boekel, Handel, Vorstenbosch, Heeswijk, Dinther…..  
 Deze plaatsen zijn overigens nog bezet gebied. Na verloop van tijd gaan   
 de mensen weer terug naar hun bezette dorpen. Een vreemde, onwezenlijke sfeer.  
 Na een stilte van de muziek, klinkt plotseling uit de luidsprekers de boodschap  
 dat alle vlaggen en versieringen moeten worden binnengehaald, ook van de  
 kerktoren. Ineens is er angst op de gezichten van de mensen. Binnen een half uur  
 is het gedaan met de pret en haasten ook de mensen van buiten Veghel zich naar  
 huis. Dus toch nog de Duitsers hier? 

 De mannen van het Twaalfde en Achtste Korps, die langs de Corridor moeten  
 oprukken, zijn pas bij Son. De para’s van de 101e Airborne Division wachten met  
 stijgend ongeduld op hun komst. Er zijn delen van de Corridor zonder dekking.  
 Behalve dan van Britse tanks en militairen, die over de Corridor oprukken naar het  
 noorden. Beide Korpsen komen op deze dag in contact met het 506 Regiment.  
 Het 1e Bataljon in Son krijgt opdracht om naar het noorden van Veghel op te  
 rukken en Uden te gaan bezetten. Kolonel Sink maakt plannen om een afdeling  
 van 175 man met ondersteunende wapens de volgende morgen naar Uden te  
 sturen.

Woensdag 20 
september 1944

Donderdag 21 
september 1944
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 ’s Avonds gaat het 3e Bataljon naar Sint-Oedenrode. Dit wat betreft het 506e  
 Regiment.

 Aandacht nu weer voor het 501e Regiment. Het 2e Bataljon (Ballard) krijgt   
 opdracht om de oost- en zuidoost-rand van Veghel ter verdediging in te richten.

16.00 uur Het 1e (Kinnard in Heeswijk) en het 3e  (Ewell in Eerde) krijgen de opdracht een  
 aanval uit te voeren op Schijndel. Men krijgt de beschikking over 13 tanks,   
 toegewezen aan Kinnard. Het 1e rukt op via de brug over het kanaal bij Dinther  
 naar Schijndel; het 3e valt aan via de weg Schijndel-Veghel. 

Middernacht Kort na middernacht wordt de rand van Schijndel bereikt en de plaats door het 1e  
 bij verrassing genomen; bij het 3e ontmoet men meer Duitse tegenstand. Een  
 gemotoriseerde Duitse colonne wordt overvallen en vernietigd. 

De hele dag  Het 2e Bataljon maakt in Veghel de feestvreugde mee, terwijl het zich voor de  
 verdediging gereedmaakt. Merkwaardige toestand voor de para’s. In de straten  
 gaat de doortocht van tanks, pantserwagens, trucks en motoren door. Een   
 onophoudelijk geratel dat zich door het centrum van Veghel perst. 

 De parachutisten nuttigen als ontbijt 2 pakjes met 4 koekjes, 2 koppen koffie,  
 die ze op een vuurtje warm maken en een half blikje leverpastei. Iedere   
 parachutist is – naar het schijnt – zijn eigen kok. Rond etenstijd ziet men overal  
 vuurtjes. Ze hebben een oud blik, gooien er wat droog zand in, gieten er flink  
 wat benzine overheen en de kachel brandt. Corned-beaf, bacon, gemalen vlees  
 met een klein beetje water. Dat wordt warm gemaakt en het middagpotje is weer  
 geregeld. Af en toe zijn er aardappelen bij, zelf bemachtigd of aangereikt   
 gekregen.

12.00 uur Doortocht door Veghel van de Prinses Irene-Brigade; dit duurt  1 ½ uur. 
 
 Naarmate de dag vordert en de avond valt over Veghel hoort men boven het  
 gedreun van de doortocht uit, in de verte ontploffingen en geschutvuur…

02.00 uur In de ochtenduren reiken de mannen van Kinnard en Ewell elkaar in Schijndel  
 de  hand. Rond  02.00 uur is de plaats in hun handen. Het is de voorbode van een  
 enerverende dag vol militaire activiteit en het begin van de slag om Veghel, die zal  
 duren tot en met 26 september.

 De Veghelaren worden verrast door het uitbreken van het militaire geweld. Ze  
 haasten zich van de feestende straten in hun kelders, of in kelders, inderhaast  
 uitgegraven in de tuinen en zeer gevaarlijk: ze lijken meer op valkuilen dan op  
 kelders. Ambulancejeeps met gewonden rijden af en aan. Het bloed drupt op de  
 straten. Bij de brug aan de Sluis brandt het hard. Daar zien verschillende mensen,  
 die gisteren zo blij waren, al hun have en goed in rook opgaan. Aan blussen valt  
 niet te denken. En steeds dichter komen de Duitsers. Achter de melkfabriek gaan  
 ze dwars het akkerland over, kruisen de Udenseweg en laten zich zien aan de  
 Zeven Eikenlaan. Het gierende geluid van de granaten en het doffe gebrom   
 van de mortieren. Bij elke inslag dreunen de muren; schuilkelders worden gevuld  
 met stof en rookwolken. Vele mensen in veel te kleine ruimten bijeen geperst,  
 willen weg uit deze verstikkende atmosfeer. 

Vrijdag 22
september 1944
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 Ook de mensen in de haastig gegraven kuilen met ontoereikende afdekking  
 maken veel mee. Bij iedere inslag en daarop volgende dreun valt er zand; ze zien  
 eruit als kolensjouwers. Gebruikmakend van een rustpauze, vluchten ze weg.  
 Intuïtief gaan ze eenzelfde weg: naar de kelders van het moederhuis van de   
 zusters en naar het ziekenhuis. Iedereen wordt er opgenomen; niemand wordt  
 afgewezen. Velen vinden hier onderdak en verzorging. Intussen is het donker  
 geworden en raast de aanval verder. Veghel betaalt de tol aan de oorlog.

 Weinigen vermoeden ‘s morgens de catastrofe tijdens de verdere dag: een   
 drievoudige Duitse aanval en de Corridor zowel ten noorden als ten zuiden van  
 Veghel afgesloten! Maar de 101e Airborne Division heeft de  plaats Veghel nog in  
 handen. De bruggen zijn intakt gebleven en de route op de Corridor naar   
 het zuiden komt weer open. Voor de volgende dag is er de taak om de Corridor  
 naar het noorden ook open te breken. De para’s hebben voor de Veghelse grond  
 gevochten alsof het hun eigen geboortegrond is. Het geluk was met hen doordat  
 in benarde situaties op het juiste moment hulp opdaagt. Het ontbreken van de   
 zo vurig verlangde luchtsteun door de slechte weersomstandigheden is weer een  
 geduchte handicap.

04.30 uur De nacht van 22 op 23 september verloopt tamelijk rustig. Maar om 04.30 uur  
 gaat de eerste daverende salvo weer over Veghel heen. Duitse troepen vallen het  
 zuidelijk deel van de plaats aan. De verliezen worden vergroot door zwaar mortier  
 vuur. 

10.00 uur Rond 10.00 uur houden deze beschietingen op…  

13.00 uur …maar om één uur ‘s middags vallen de Duitsers opnieuw aan. 

14.00 uur Deze aanval wordt na een uur afgeslagen.

17.00 uur Tijdens de late middaguren beginnen de para’s aan een tegenaanval en bemerken  
 dan dat de vijand zich heeft teruggetrokken. Ten westen van Veghel zijn er   
 opnieuw pogingen om de verkeersbrug in handen te krijgen. Met flinke verliezen  
 wordt er standgehouden. 

 Tevens worden de posities aan de Zuid-Willemsvaart versterkt en nadert voor  
 het 506e regiment de belangrijkste operatie van deze dag: het vrijmaken van de  
 Corridor van Veghel naar Uden. 

15.00 uur Om 15.00 uur zetten de twee bataljons zich in beweging en vorderen over de weg  
 zonder noemenswaardige tegenstand.

17.00 uur Daarna komt er om 17.00 uur contact met de Britse Grenadier Guards, die vanuit  
 het noorden zijn teruggekomen om te helpen. De Corridor is weer open! De   
 gigantische colonne kan weer rijden, kan weer verder richting het einddoel:   
 Arnhem. Het 502e Regiment continueert de verdediging van Sint-Oedenrode en  
 het 501e Regiment versterkt de verdediging van Veghel met posities bij de   
 spoorweg.

Zaterdag 23
september 1944
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’s Middags Door de luchtweerversterking en bevoorrading op het landingsgebied W maken  
 twee toestellen een crash, waarbij drie para’s worden gedood en negen gewond.  
 De overige zweeftoestellen voeren 338 para’s, 14 kanonnen, 12 vrachtwagens en  
 22 jeeps aan. De kanonnen van het 907e Veld Artillerie-Bataljon zijn een welkome  
 aanvulling; de eenheden gaan zo snel mogelijk naar Veghel. Het 907e wordt als  
 aanvulling van het 501e Regiment ingezet. Het 321e vertrekt met het 506e   
 Regiment naar Uden. Deze plaats krijgt een sterke bezetting.  

 De Veghelaren blijven in huis, in hun kelders en eigengemaakte schuilkelders.  
 ´s Nachts blijft het rustig, waarna men de volgende morgen wakker wordt door  
 wederom inslaande granaten.

 De dag ontwaakt met zware mist en regen. Over de weg rolt weer het verkeer naar  
 het noorden. Het Divisie-Hoofdkwartier wordt vanuit Sint-Oedenrode naar   
 Veghel overgebracht. Kolonel Johnson verplaatst zijn commandopost naar Eerde.  
 Terwijl ze de spoorbrug over de Zuid-Willemsvaart passeren, worden ze hevig  
 beschoten door Duits artillerievuur.

09.00 uur Vanuit het noorden nadert een sterke Duitse krijgsmacht. Vanaf 09.00 uur in  
 de morgen dringt deze macht aan langs de Divisie-linie ten westen van Veghel.  
 Een van de zwaarste gevechten op deze dag vindt plaats in de sectie van het 1e  
 Bataljon van het 501e Regiment in de zandvlakten van Eerde. Door de   
 parachutisten wordt grote moed betoond tijdens man-tegen-man gevechten in de  
 zandduinen. De Duitsers worden teruggedreven en hun aanval glijdt af. Een kleine  
 strijdmacht van ongeveer 200 mannen, een raketwerper en enkele tanks beweegt  
 zich voort naar de Coevering. Buitenposten melden dit, waarna enkele   
 compagnieën richting Coevering gestuurd worden. 

16.30 uur Hen vermijdend bereiken de Duitsers een geheel onverdedigd deel van de   
 Corridor ten noorden van de Coevering. Een Brits konvooi op de Corridor   
 wordt tot staan gebracht en de vrachtwagens in brand geschoten.    
 Britse tanks worden uitgeschakeld. De compagnieën vallen aan, maar   
 worden teruggeslagen. Opnieuw is de Corridor geblokkeerd om 16.30 uur.   
 Duitsers nemen 8 officieren, 32 onderofficieren en manschappen gevangen en  
 melden vernietiging van circa 50 vrachtwagens.

 De toestand in Veghel is door alle gevechten kritiek geworden. De heer Oomen  
 meldt: “De menschen hebben een niet te beschrijven angst uitgestaan, vlak boven hun hoofd  
 braakten de Engelse tanks hun projectielen uit, de Duitse granaten vielen hier om zoo te zeggen  
 naast hun en doode twee Amerikanen, terwijl van beide zijden de machinegeweren ratelden. Bij  
 elke schok loste er wat zand boven van de schuilkelder en viel op hun hoofden, de kinderen  
 hadden niets gedaan als gehuild dag en nacht, ik stelde hun ons wedervaren voor en raadde  
 hun aan, naar een ander schuilplaats om te zien. Juist als ik weer binnenshuis ben vliegen er  
 rakelings eenige projectielen vlak over het huis, nog anderen horen we iets verder weg over  
 vliegen, de tafel welke reeds gedekt staat wordt niet aangeroerd, we bidden in de kelder eerst  
 gezamenlijk nog maar enkele Rozenhoedjes, toch wordt het na die 4 of 5 ontploffingen   
 merkwaardig rustiger, we zien ook kans om enkele boterhammen door ons keelgat te wringen.”

Zondag 24
september 1944
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 Die nacht  loeit buiten het oorlogsgeweld verder. Bonken en slagen weerklinken  
 vanuit de verte en dichtbij. In de schuilkelders is het rustig, als van de wereld  
 afgesloten. Tijdens de nacht slagen de Duitsers erin om hun sterkte bij de   
 blokkade op te voeren. Tegen de morgen hebben ze meer tanks, raketinstallaties  
 en infanterie aangevoerd.

03.00 uur De opdracht van deze dag is duidelijk: de weg moet weer open en de Duitse  
 blokkade moet worden opgeruimd. De mannen van het 506e Regiment worden  
 teruggeroepen uit Uden om deze klus te klaren. In het nachtelijk donker gaan ze  
 op pad. Op hun tocht naar en door Veghel geteisterd door hevige regenval. 

08.30 uur Om 08.30 uur trekken ze op om de blokkade aan te vallen. Het 3e Bataljon links  
 van de weg, het 1e rechts en het 2e in reserve. Aanvankelijk gaat de opmars naar  
 wens, maar het vijandelijk vuur wordt steeds heviger met behulp van Duitse tanks,  
 ingegraven langs de weg. Beide Bataljons moeten stoppen. 

14.00 uur Nu valt het 2e nog eens via links aan om 14.00 uur met tankondersteuning. Na  
 uitschakeling van enkele tanks moet men voorzichtiger worden, ook al omdat  
 vanuit het zuiden manschappen van het 502e Regiment met eenheden van de 50e  
 Britse Divisie oprukken ter ondersteuning.

19.40 uur Van beide zijden wordt nu de vijand ingesloten en afgesneden van de eigen   
 eenheden. Het betreft Kampfgruppe Huber van de 59e Infanterie-Divisie. Wanneer  
 het donker is geworden zijn de Duitsers van de weg verdreven op een klein stuk  
 na. De Corridor is bijna weer open.

Ook deze dag: Tegelijkertijd slaagt Bataljon Ohlers erin om de spoorbrug over de Zuid   
 Willemsvaart tot op 100 meter te naderen! De situatie is kritiek. Duitse militairen  
 dringen door tot in fabrieksgebouwen langs het kanaal.  Ze worden teruggeslagen.  
 De spanning wordt zeer groot bij de mensen, die het allemaal bijna niet meer  
 verwerken kunnen. De Duitsers schieten vanaf het kanaal recht in de Hoogstraat.  
 Twee vrachtwagens geladen met benzine vliegen er in brand voor het huis van Van  
 Haaren. 

 Ook de zusters van Veghel krijgen het zwaar te verduren. Zuster Gijsbertini schrijft:  
 “Zo´n veertig granaten hebben wij wel op het huis gehad en honderden in de tuin. De helft van  
 de bomen lag tegen de vlakte. Het dak van het klooster zat vol met gaten. De eerste granaat, die op  
 Veghel viel, kwam op de Kapel terecht, daar had niemand op gerekend. Toen wij in de kelders  
 zaten is er ook een granaat bij de ingang van de kelder van de Kapel tegen een deurstijl geschampt  
 en afgeketst een andere kelder in, waar mensen schuilden. De boerenknecht en een oude vrouw,  
 Mietje, die boodschappen voor ons deed, zij was op slag dood, zijn daardoor getroffen. Een zuster  
 werd heel zwaar gewond en is later ook gestorven. Een andere zuster die nog bovengronds was,  
 maar toen de beschieting begon de kelder in wilde vluchten, is vlak voor de Kapel door een granaat  
 getroffen en gestorven. Er waren 4 zusters dood, de boerenknecht en de oude vrouw. Er waren er  
 ook gewond door granaatscherven. Voor de rest zaten wij goed voor zover datgene wat   
 boven neer viel maar niet in brand vloog. Wij hebben toch zeker wel een paar maanden in de Kapel  
 moeten slapen. De slaapzalen boven lagen open. Op de dag dat wij ons eeuwfeest zouden   
 vieren hebben wij de hele dag boterhammen zitten smeren voor de Amerikanen, omdat hun  
 rantsoenen nog niet aangekomen waren. Dat hebben wij toch wel verschillende dagen moeten  
 doen.”

Maandag 25
september 1944
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17.00 uur De Duitse opperbevelhebber wordt telefonisch ingelicht over de stand van zaken.  
 De opdracht om eerst de spoorwegbrug en daarna de verkeersbrug te veroveren,  
 blijft van kracht.

17.20 uur Maar 20 minuten later reeds meldt de 59e Infanterie-Divisie hiertoe niet in staat  
 te zijn en evenmin contact te kunnen maken met de ingesloten groep Huber.  
 Hierna volgt het bevel, dat Huber zich een weg terug moet vechten en dat het  
 gebied moet worden prijsgegeven.

19.40 uur Om 19.40 uur komt het reeds vermelde contact tot stand tussen de Geallieerde  
 strijdkrachten. Het karwei is bijna geklaard en wij weten hoe het er werkelijk  
 voorstaat met Huber. Alle drie de Regimenten krijgen overigens deze dag   
 aanvallen te verduren, ook bij Sint-Oedenrode en Eerde, die worden afgeslagen. 

´s Nachts Kampfgruppe Huber slaagt er inderdaad in om zich tijdens de nacht een   
 terugtocht te bevechten vanuit de Coevering op de eigen troepen.

06.00 uur Op deze dag is er nog steeds de taak om de Corridor helemaal vrij te maken  
 van de blokkade. In de vroege morgen rukken de manschappen van het 506e op  
 en bereiken de weg ongehinderd. De Duitsers blijken dus te zijn vertrokken.   
 Vanuit het zuiden wordt ook opgerukt. Maar de weg is nog niet open voor het  
 verkeer. De Duitsers hebben het door hen beheerste gedeelte volgestopt met  
 mijnen. Het 326e Genie moet zwoegen en zweten om de mijnen op te ruimen,  
 zodat het grondleger weer verder kan.

13.00 uur Om 13.00 uur is het zover. Het 506e marcheert naar Uden. De rest van de Divisie  
 behoudt de posities langs de Corridor.

 Het is nooit de bedoeling van de Duitsers geweest om de plaats Veghel te   
 heroveren. Het is wel de bedoeling om ten eerste de bruggen te veroveren en  
 vernietigen en ten tweede het verkeer op de Corridor richting Nijmegen-Arnhem  
 stop te leggen. Het eerste lukt niet, het tweede lukt wel. Aanvoer van materialen,  
 voorraden, brandstof, munitie en manschappen naar het noorden wordt  
 geheel stopgelegd. Geruime tijd staat de onafzienbare colonne stil. Vooral  
 de tweede blokkade is ernstig en veroorzaakt veel tijdverlies. Het Britse   
 grondleger wordt verondersteld een snelle stoot uit te voeren over het door de  
 landingstroepen gelegde “tapijt” richting Arnhem. De bij Arnhem gelande troepen  
 zijn het verst verwijderd van het naderende grondleger en moeten het zolang  
 zien vol te houden. De schatting is twee dagen…..Het grondleger vordert echter  
 niet snel genoeg voor de bij de Arnhemse Rijnbrug ingesloten Britten. De Eerste  
 Luchtlandings Divisie wordt langzaam maar genadeloos zeker vernietigd. De  
 geblokkeerde Corridor, het ontbreken van aanvalsboten en berichten, dat de  
 Duitsers tanks laten oprukken tegen de ingesloten manschappen, dit alles laat  
 geen hoop meer op behoud van het bruggenhoofd. Het bevel komt om de troepen  
 terug te doen trekken. En wel zo snel mogelijk onder bescherming van de   
 duisternis van de 25e september. Op 26 september is het afgelopen met Market  
 Garden.

Dinsdag 26
september 1944
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 De Duitse aanvallen op Hells’s Highway rond Veghel en Koevering waren zo goed  
 als voorbij, voornamelijk vanwege de opmars aan weerszijden van respectievelijk  
 het VIIIste Korps en het XIIde Korps. De volgende dag konden de mannen van het  
 327ste Regiment Zweefvliegtuiginfanterie zich voor het eerst weer wassen in  
 Veghel:  “Geef iedere militair een brief, een bord warme kuch, een schoon paar sokken en  
 een droge deken, en hij denkt dat hij in de hemel is’, schreef de dichter Louis Simpson, die deel  
 uitmaakte van het 327ste. ‘Vandaag heb ik kunnen douchen en ben ik mijn heerlijke warme korst  
 vuil kwijtgeraakt, en ook de stallucht die Elisabeth (sic) Arden nooit in een flesje zal weten te  
 stoppen.” 

 Vanaf 17 september tot en met 26 september bedragen de verliezen tijdens  
 deze Operatie Market Garden aan Geallieerde zijde meer dan 17.000 man aan  
 gesneuvelden, gewonden en vermisten. De verliezen bij de Screaming Eagles  
 belopen het totaal van ruim 2300 man. Honderd tanks worden uitgeschakeld en  
 260 vliegtuigen storten neer, terwijl er 1400 worden beschadigd.

VEGHEL NA DE BEVRIJDING
SEPTEMBER 1944 – JANUARI 1945
Het militair verkeer rolt weer voort over de weg. De 101e Airborne Division heeft vaste posities 
ingenomen. Het 501e Regiment verdedigt Veghel. Het 502e is nog in Sint-Oedenrode. En het 
506e is naar Uden toe. De Commandopost blijft in Veghel. De Duitsers beperken zich ertoe om 
het drukke verkeer op de weg zoveel mogelijk te verstoren. 

De fabriek van Coenen en Schoenmakers wordt in gebruik genomen voor de reparatie 
van Sherman-tanks. Het gebouw heeft enorm te lijden gehad van de gevechten. Het ene 
moment veroverd door Amerikanen en Britten, het andere moment heroverd door de 
Duitsers. Verschansingen werden opgetrokken met zakken meel. Tientallen voltreffers hebben 
ingeslagen. Na de gevechten wordt de fabriek direct in gebruik genomen voor de reparatie van 
Sherman-tanks. Het hele terrein met de omgeving wordt een verzamelplaats van honderden 
tanks. Dag en nacht heerst een grote activiteit. Enkele maanden later, april 1945, zal de fabriek 
gebruikt worden als doorgangskamp van Duitse krijgsgevangenen. Deze worden gefouilleerd, 
ondervraagd, geselecteerd en doorgestuurd. Het zijn er omtrent 12.000, een eindeloze massa 
haveloze mensen.

In Veghel is er niet één huis of de pannen zijn van het dak, de ruiten kapot, de muren 
gescheurd. Scherven zijn door muren, deuren en kozijnen geslagen. De Openbare School, 
de Ambachtsschool, de Bolken, de Gouden Leeuw, van Hout, Verbakel, v.d. Oever, Klomp, 
de Zusters Franciscanessen, de Lambertuskerk, allen hebben voltreffers te verduren gehad. 
Dit alles biedt een troosteloze aanblik. De langzaam neersijpelende herfstregen veroorzaakt 
enorme waterschade. Heuvel en Havelt liggen er uitgebrand bij. De boerderijen hier zijn in 
vlammen opgegaan en de puinhopen getuigen van het oorlogsgeweld. Soldatengraven, sloten 
als loopgraaf ingericht, massa´s lege blikjes en doosjes, handgranaten. Aan munitie is geen 
gebrek, complete banden machinegeweerkogels en andere overblijfselen. Diepe voren door de 
velden laten de sporen zien die de tanks gemaakt hebben, ook door de boomgaarden, waar 
de bomen omver gereden zijn als luciferhoutjes. Een treurige aanblik, zeker voor de getroffen 
boeren. Met vrouw en kinderen totaal afhankelijk en ze bezitten alleen datgene wat ze aan 
hun lichaam hebben.  Aan het Beukelaar hetzelfde beeld van platgebrande boerderijen en 
uitgebrande wagens langs de weg. Achter in de velden worden tentenkampen 
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opgeslagen voor de militairen en kleine observatievliegtuigen landen er op een gewone wei. 
Veghel betaalt de tol aan de verkregen vrijheid. Verbijsterd kijkt men om zich heen en probeert 
een overzicht te krijgen van de grootte van de schade.

Veghel, Uden, Dinther, Heeswijk, Geffen en Nuland worden bevrijd. Hierna Schijndel. Deze 
plaats heeft zwaar van de oorlogshandelingen te lijden. Zie hiervoor het deel over “Schijndel”. 
Van hieruit zijn de Duitsers actief tegen de Corridor.

Veghel krijgt de volle laag van het granaatvuur. Randgebieden van de Corridor die vele weken 
lang midden in het front liggen, zijn blootgesteld aan zware vernielingen, zoals Berlicum, 
Nuland en Geffen. Deze plaatsen worden zwaar beschadigd. Vele boerderijen gaan in vlammen 
op of worden door granaatvuur verwoest. Schijndel wordt eerst geëvacueerd naar Boxtel 
en Berlicum en vanuit dit laatste dorp met alle inwoners ervan naar ’s Hertogenbosch en 
omgeving. Deze stad lijdt zes weken lang onder het granaatvuur. De verovering van de stad 
duurt een week. Granaatvuur en branden verwoesten grote gebouwen en hele woonwijken. 
Felle straatgevechten vinden plaats. Na de bevrijding blijft het gebied onveilig vanwege 
Duits granaatvuur. Zes maanden lang blijft het gebied ten noorden van de spoorlijn Waalwijk 
– ’s Hertogenbosch – Oss frontzone. Ten zuiden hiervan wordt reeds hard gewerkt aan de 
wederopbouw van het verwoeste gebied. Ook in Veghel. 

De oorlogsschade in Veghel is aanzienlijk te noemen. Leeggebrand of leeggestolen vinden 
de mensen hun huizen terug, na enkele dagen van huis geweest te zijn. Sommigen hebben 
vanuit de schuilkelder hun boerderij zien verbranden zonder iets te kunnen doen. Geplunderd 
is er ook. En overal loert het gevaar: grote en kleine landmijnen liggen her en der verspreid in 
de berm van de wegen; tientallen handgranaten, banden met machinegeweerkogels liggen 
gewoon gezaaid. Er ligt nog genoeg ontploffingsstof om heel Veghel in de lucht te laten vliegen. 
De soldaten springen slordig met het materiaal om; alle wegen liggen vol met kabels, draad 
en telefoonleidingen, soms wel tien tot twaalf naast elkaar. Alles en iedereen rijdt eroverheen. 
De opgerichte Noodvoorzieningendienst van de Wederopbouw werkt zo hard mogelijk om 
de mensen weer in hun huizen te kunnen doen terugkeren of aan een noodwoning te helpen. 
Van gemeentewege wordt haast gemaakt met het doen opruimen van het rondslingerende 
oorlogsmateriaal.

Gedurende de periode 17 september tot 1 december 1944 komen er in Veghel 30 personen 
om het leven als gevolg van oorlogsgeweld. We nemen deze periode tot december vanwege 
twee redenen. Allereerst vinden over deze hele periode calamiteiten plaats als gevolg van de 
oorlog en dit met dodelijke afloop. Bovendien vinden er aan het einde van deze periode nog 
aangiften plaats bij de Burgerlijke Stand van Veghel betreffende veel eerder plaatsgevonden 
sterfgevallen. Het totaal van 30 personen komt als volgt tot stand. Onder hen zijn 22 inwoners 
van Veghel, aangegeven in het overzicht met (V).

3 vanwege schotwond:
17 sept. Geertruida Amelize Kan    22 jaar
20 sept. Christina Lauff (V)     56 jaar
28 sept. Johannes van den Oever (V)    40 jaar

2 vanwege brandwonden:
22 sept. Hendrica van Doorn (V)     31 jaar
29 sept. Adrianus Petrus Josephus van den Tillaart (V)  13 jaar
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3 vanwege spelen met oorlogstuig:
4 okt. Henrikus Petrus Maria van Asseldonk (V)    9 jaar
4 okt. Martinus Leonardus Maria van Asseldonk (V)  7 jaar
4 okt. Martinus Leonardus Petrus Henrikus Verbruggen (V)  7 jaar

6 vanwege voltreffer in kelder bij zusters Franciscanessen:
23 sept. Johanna Lamberta van Berkel (religieuze) (V)  34 jaar
23 sept. Johanna Pennings (religieuze) (V)   47 jaar
23 sept. Elisabeth Gertruda Peters (religieuze) (V)  44 jaar
23 sept. Theodora Maria van den Brand (V)   77 jaar
28 sept. Lambertus Joannes Langens (V)   42 jaar
30 sept. Elisabeth Jonkers (religieuze) (V)   28 jaar

3 oorlogsslachtoffers niet verder omschreven:
22 sept. Hendrik Dirk Visher     24 jaar
26 okt.  Josephus Johannes van Baast    46 jaar
18 nov. Antonius Martinus Roijendijk    14 jaar

13 vanwege granaatscherven:
18 sept. Wilhelmus Petrus van der Sanden (V)   36 jaar
22 sept. Engelbertus Raijmakers (vader) (V)   38 jaar
22 sept. Johanna Ardina Ambrosina Raijmakers (dochter) (V) 7 jaar
22 sept. Christianus Engelbertus Adrianus Raijmakers (zoon) (V) 5 jaar
23 sept. Wilhelmina Hurkens (V)     46 jaar
23 sept. Josephus Martinus van den Tillaart (V)   68 jaar
25 sept. Hendrikus Marinus van Houtum (V)   40 jaar
25 sept. Gerardus Groot      23 jaar
28 sept. Antonius Henricus Maria Dortmans    2 jaar
28 sept. Elisabeth Martina Maria Dortmans   1 jaar
29 sept. Ardina Vissers (V)     48 jaar
21 nov. Johannes Anthonius Wallensteijn   31 jaar
21 nov. Nicolaas Lagerwij (V)     47 jaar

Tien personen worden als ernstig gewond opgegeven, terwijl vijf personen licht gewond 
werden. 

In Veghel worden 52 panden totaal verwoest, voor het merendeel boerderijen. Zwaar 
beschadigd maar te herstellen zijn 123 panden, terwijl 844 panden lichte oorlogsschade 
hebben opgelopen. De Lambertuskerk wordt zwaar beschadigd, alsook de kapel van de 
zusters Franciscanessen. Door het oorlogsgeweld worden gedood/vermist 214 stuks rundvee, 
304 varkens, 47 paarden, 36 schapen en 276 kippen. De bevolking van Veghel is tijdens de 
dagen van het oorlogsgeweld niet naar elders geëvacueerd. Daarentegen ontvangt Veghel 
van oktober 1944 tot juli 1945 evacuees uit Venray, Boxmeer en de Betuwe: in totaal 1200 
personen. Deze worden voorafgegaan door evacuees uit plaatsen als Schijndel, Dinther, 
Heeswijk, Berlicum, Nuland en Heesch, die in de periode september – oktober in Veghel 
onderdak vinden. 

De periode vanaf de bevrijding op 17 september wordt gekenmerkt door onveiligheid. Vooral 
de voortdurende beschietingen door de Duitsers dragen hiertoe bij. Zoals op 7 oktober met 
diverse granaten, die de mensen toch weer het gevoel van onzekerheid geven. Op 8 oktober 
is het Duitse vuur weer gericht op de kerk, en bij slager van Weert ligt een onontplofte granaat 
in de tuin: 62 centimeter lang met een middellijn van 155 mm. Onder de burgers zijn geen 
slachtoffers gevallen, wel enkele huizen vernield. Toch zitten de meeste mensen weer 
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in hun schuilkelders en leven in angst. Op deze 8ste oktober bezoekt prins Bernhard Veghel. 
Hij neemt de verwoestingen in ogenschouw en verblijft enige tijd op het gemeentehuis. Hij is 
zichtbaar onder de indruk van de ellende, die hij overal gezien heeft. 

Als datum van de bevrijding wordt 17 september 1944 aangehouden voor heel Veghel. Dit, 
ofschoon tot einde september zich nog vrij geregeld vijandelijke Duitse troepen in de delen 
buiten de kom van Veghel vertoonden. Bovendien werd het kerkdorp Eerde pas medio oktober 
definitief van Duitse militairen gezuiverd.

Wegen, voetpaden, waterleidingen, duikers, bruggen en de haven zijn ernstig getroffen. Er is 
sprake van een slechte kolenpositie in ons land met als gevolg stagnatie en rantsoenering van 
de gasvoorziening en beperking van het elektriciteitsverbruik. Het mijnengevaar belemmert het 
verkeer. Door de Orde Dienst (OD) wordt direct na de beschietingen van september 1944 een 
dienst ingesteld om zo snel mogelijk tot een noodvoorziening te komen. Onder zeer moeilijke 
omstandigheden moet er worden gewerkt om het merendeel van de getroffen huizen weer 
bewoonbaar te maken. Per 1 januari 1945 wordt het verdere herstel overgenomen door de 
Algemene Dienst voor de Wederopbouw. Deze dienst krijgt eveneens te kampen met gebrek 
aan materialen, stagnatie, slecht vervoer en dergelijke. Hiernaast werkt in de gemeente ook de 
Dienst van Wederopbouw Boerderijen; het merendeel der getroffen huizen, die geheel werden 
vernield, zijn boerderijen. Noodboerderijen en noodstallen worden gebouwd.

De verbindingswegen hebben veel te lijden gehad van het doortrekkende oorlogsmaterieel. De 
wegen naar Eerde en naar Vorstenbosch alsmede de Zuidkade en Middegaals Pad verkeren in 
zeer slechte staat. De waterleidingen zijn na veel moeite geveegd en waar mogelijk de duikers 
hersteld. De bruggen worden weer in gebruik gesteld. Door de Geallieerden wordt een vaste 
brug gelegd over de Zuid-Willemsvaart bij Sluis 4; dit ten ongerief van de boeren. Door haar 
steile hellingen is deze brug alleen geschikt voor auto’s en sluit bovendien nog de rijksweg 
voor doorgaand verkeer af, waardoor omgereden moet worden door de Sluisstraat en de 
NCB-laan. De verbetering van deze NCB-laan is daardoor nog meer urgent geworden, maar 
laat op zich wachten door gebrek aan straatklinkers. Ook de haven heeft grote schade aan 
haar beschoeiing; de taluds zakten in als gevolg van het aftappen van het water tussen Sluis 
3 en Sluis 4 voor oorlogsdoeleinden. De verkeersmoeilijkheden zijn nog talrijk, ofschoon er in 
1945 enige verbetering optreedt. Enkele treinen op de lijn Boxtel-Gennip zijn ingelast, maar de 
treinverbinding met ’s-Hertogenbosch en Eindhoven blijft slecht. Hersteld zijn echter weer de 
busverbindingen met ’s-Hertogenbosch, Helmond, Eindhoven en Oss. De binnenscheepvaart 
en het havenbedrijf herstellen zich langzaam.

Overgenomen uit:
dr. Frans Govers
Corridor naar het Verleden Veghel: Een snijpunt in Oost-Brabant 1940-1945, Hapert 1983

Op eigen kracht
Veghel en de regio 1944-2000, Veghel 2000
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START OPERATIE MARKET GARDEN
17 SEPTEMBER 1944

De Corridorgemeenten Sint-Oedenrode en Veghel worden op 17 september 1944 bevrijd. 
Daarna worden hevige aanvallen vanuit Helmond-Gemert-Erp en vanuit 's Hertogenbosch-
Schijndel op de Corridor - zij het op het nippertje - weerstaan. Vanaf 26 september geven de 
Duitsers de Corridor op.

En Schijndel? Slechts enkele kilometers verwijderd van de Corridor, is het verhaal van deze 
plaats met de inwoners heel anders. Ingenomen en bevrijd, daarna weer overgegeven aan 
de Duitsers, beleeft men een rampzalige periode: na totale verwoesting met vele doden en 
gewonden onder de inwoners wacht de bevrijding op 23 oktober 1944. Het verhaal.

De 17de september met de beroemde luchtlandingen brengt ook in Schijndel vele mensen op 
de been. Men gaat naar de Koevering, waar de parachutisten zijn neergekomen én sigaretten, 
koffie en uiteraard parachutes voorhanden zijn! Met karren en bakfietsen gaat men eropuit. 's 
Avonds moeten de parachutes wel ingeleverd worden bij het gemeentehuis. De geallieerden 
zijn eindelijk gekomen; morgen is de dag van de bevrijding....

Maar in de vroege morgen van de 18de september komen aan beide zijden van de weg 
Duitse militairen aangeslopen onder bomen en langs de huizen. Ze gaan langs de spoorlijn 
richting Eerde. Bij het station wordt steeds meer geschut opgesteld. 's Middags komen weer 
honderden vliegtuigen over, met en zonder de gliders. De strijd langs de spoorlijn gaat door 
en mensen langs het spoor verlaten hun huizen en vinden toevlucht in de kom van Schijndel. 
Koeriers, die Veghel bezochten, brengen goed nieuws over de komende bevrijding.... De 
Rooische heide en -dijk worden ontruimd en de eerste evacuees komen naar de kelders van 
Jansen de Wit, het Moederhuis en patronaat. Overdag gaan er mensen naar Veghel om daar de 
bevrijdingsfeesten mee te vieren....

De roemruchte 17de september staat bij iedereen - jong en oud - die het meemaakt voor 
het verdere leven op het netvlies. En langzamerhand worden de dagen daarna de omtrekken 
zichtbaar van de Corridor en van de bres, die in de Duitse verdediging geslagen is. Maar 
het ogenblik nadert voor de Duitsers om terug te slaan. Vanaf 20 september worden hun 
aanvallen op de Corridor heviger. De Amerikaanse parachutisten wachten bij de bruggen in 
Sint-Oedenrode en in Veghel vol ongeduld op de komst van het grondleger. Delen van de 
Corridor zijn zonder dekking en slechte weersomstandigheden maken luchtsteun voor de 
para's voorlopig niet mogelijk. En er komen berichten binnen dat de Duitsers zich versterken 
en nieuwe posities in gaan nemen aan beide zijden van de Corridor.
 

NACHTELIJKE AANVAL OP SCHIJNDEL
21 - 22 SEPTEMBER 1944
De parachutisten bij de bruggen in Sint-Oedenrode en in Veghel zitten dus tussen twee 
naderende vijanden in. Wat te doen? Voor kolonel Johnson, aan wie de leiding van The 101ste  
Airborne Division is toevertrouwd, is één ding helder: de Corridor met de ingenomen plaatsen 
moet ten koste van alles behouden blijven. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Door als het ware 
op de Corridor te blijven zitten? 
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Nee dus, want dan wordt aan de vijand de gelegenheid geboden om aan beide zijden van de 
Corridor - die smalle bevrijde strook - aan te vallen. En al helemaal moet worden voorkomen 
dat eenheden van de vijand aan beide zijden van de Corridor contact met elkaar maken. Dat 
was de grote zorg bij Johnson; dat mocht niet gebeuren, want dan was het "einde oefening"....

Deze gedachten spoken door zijn hoofd in het hoofdkwartier in Sint-Oedenrode. Welke tactiek? 
In ieder geval om de vijandelijke eenheden gescheiden te houden, want dat biedt kansen 
om ze afzonderlijk aan te vallen. Maar dan dient wel actief gehandeld te worden: tegen de 
Duitsers bij Gemert, tegen de Duitsers bij Schijndel? En denk eraan: bij iedere actie worden er 
eenheden onttrokken aan de verdediging van de Corridor, met alle risico’s van dien! Johnson 
neemt het besluit om tegenover de kolonne uit de richting van Gemert voorlopig geen actie 
te ondernemen. Het 1ste Bataljon onder Kinnard en het 3de Bataljon onder Ewell krijgen de 
opdracht om een aanval uit te voeren op.... Schijndel. Risico's zijn onduidelijk, niet wetende 
wie men daar aantreft. Duidelijk is wél dat er - ondanks alle risico's - actie ondernomen moet 
worden en dat deze "aanvallende veeg" ten dienste staat van de verdediging van de Corridor.... 
Verder zou het wel goed uitkomen als de Duitsers door deze actie tot de conclusie zouden 
komen dat de verdediging van de Corridor sterker was dan ze dachten....Dit alles vanuit het 
perspectief van de Amerikaanse para´s van The 101ste Airborne Division.

Genoeg over de tactiek van de oorlogsvoering. Nu de aanval op Schijndel. De commandanten 
van het 1ste in Heeswijk en van het 3de in Eerde krijgen rond 16:00 uur de opdracht op het 
hoofdkwartier van kolonel Johnson. Hij krijgt bovendien de beschikking over 13 tanks van The 
44st Royal Tank Regiment. Johnson geeft aan dat de aanval zal plaatsvinden bij het aanbreken 
van de volgende dag, de 22ste september. Kinnard en Ewell zijn maar net in Heeswijk en 
Eerde terug of het bericht komt binnen dat direct met de aanval moet worden begonnen! Het 
is onduidelijk waarom Johnson hiertoe heeft besloten. Maar de opdracht wordt uitgevoerd. 
Het 1ste rukt op via de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Dinther naar Schijndel; het 3de 
valt Schijndel aan via de weg Veghel-Schijndel. Na een schermutseling in het begin van de 
opmars ontmoet het 1ste verder weinig tegenstand. Het 3de heeft het moeilijker door Duitse 
tegenstand in verlaten huizen, terwijl de tanks geen steun geven. De commandant weigert in 
de duisternis met zijn tanks en bemanning door het onbekende land te gaan....

De eerste Schijndelse doden zijn te betreuren en de avond en nacht van 21 op 22 september 
brengen de mensen door in hun schuilkelders, niet wetende wat er aan de hand is. De telefoon 
werkt gelukkig nog en zo komt men erachter dat de Geallieerden het centrum van Schijndel zijn 
binnengetrokken. Worden we bevrijd?

Rond middernacht is de voorhoede van Kinnard in de buitenwijken van Schijndel; om 01:50 uur 
is de plaats in handen. Kinnard heeft spoedig contact met de Ondergrondse en drukt iedereen 
op het hart om de bevolking van de straat te houden en van vreugdebetoon te doen afzien.... 
Hij krijgt van de Ondergrondse waardevolle informatie over de sterkte van de vijand. En tegen 
de morgen van de 22ste september reiken bij het eerste daglicht de mannen van Kinnard en 
van Ewell elkaar in Schijndel de hand. Deze dag begint met het groeperen van de eenheden 
voor een aanval op de Duitsers. Kolonel Johnson arriveert hiervoor rond 10:00 uur, juist op 
het moment dat binnengedrongen Duitse militairen worden uitgeschakeld. Onder leiding van 
Johnson begint de aanval, samen met de in de tussentijd vanuit Eerde gearriveerde tanks. 
Honderden Duitse militairen worden gevangengenomen, onder wie zo'n 170 gewonden. Een 
onbekend aantal wordt bij de gevechten gedood. De aanval lijkt succesvol te gaan verlopen. 
Het fabrieksterrein van Jansen de Wit is van Duitsers gezuiverd en via de Hoofdstraat gaan de 
Geallieerden naar het Marktplein. Er wordt gevochten op Schoot en Putsteeg. Tanks gaan via 
de Pompstraat naar het strijdtoneel. Schijndel komt vrij tot aan het postkantoor.
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Maar dan.... komt het bericht binnen, dat de Duitsers een zware aanval op Veghel hebben 
ingezet. Een logische keuze: de Corridor is bij Veghel het smalst en met de meeste (4) bruggen! 
De Corridor is in groot gevaar. Schijndel moet worden prijsgegeven.... Alles trekt terug. 

De mannen van de Schijndelse Ondergrondse krijgen opdracht 250 Duitse krijgsgevangenen 
vanuit de kousenfabriek naar Veghel te brengen met buitgemaakte auto's en motoren en een 
Duitse keukenwagen met geschilde aardappelen en grote stukken vlees! 

De Duitse gewonden blijven achter, samen met hun eigen medisch personeel. De tanks gaan 
terug naar Veghel, Ewell naar Eerde en Kinnard naar Heeswijk. Bij het vallen van de avond 
op de 22ste september is Schijndel niemandsland en is de Corridor met Sint-Oedenrode en 
Veghel zo dichtbij en tegelijkertijd zo ver weg.

De toch tevoorschijn gehaalde vlaggen en oranje-versieringen worden weer snel opgeborgen. 
Met de SS-ers en de Fallschirmjäger keerde de angst weer terug in Schijndel. Verslagenheid 
neemt bezit van de mensen.

Van Velthoven, leraar aan de Kweekschool in Schijndel en daar ook woonachtig, verwoordt de 
gevoelens van de Schijndelse mensen op zijn eigen manier:

"Waarom zouden wij ons niet overgeven aan onze vreugde om de bevrijding? Leve de vrijheid en leve ons 
bevrijders!

Helaas, het bleek het vrolijk begin van 'n droeven dag, want niet minder dan een vijftal boerderijen konden wij 
tegen den avond van ons dakraam uit in vlammen op zien gaan. Wat was er gebeurd? Zonder tot uitbundig 
vreugdebetoon over te slaan, waren wij toch al te gerust geweest op onze bevrijding. Wie zou dat ook niet bij 
den aanblik der Amerikaanse tanks, die tegen den middag de gemeente waren binnen gereden, en vlak bij onze 
woning hadden post gevat, enorme gevaarten, van wier afmetingen wij ons onmogelijk 'n denkbeeld hadden 
kunnen vormen en wier onmetelijke kracht ons 'n vertrouwen had ingeboezemd, dat iedere vrees bande uit onze 
tot het uiterste beklemde harten.

Het bleek alles 'n mooie droom, 'n logen, want tegen den avond omstreeks zes uur moesten wij het aanzien, dat 
onze bevrijders ons in de steek lieten en in de grootste verslagenheid zagen wij hen vertrekken in de richting St. 
Oedenrode. Men zei ons, dat zij het bevel hadden ontvangen, onmiddellijk op te trekken naar Arnhem, waar de 
toestand kritiek en versterking noodzakelijk was. Er werd gejammerd, er werd gemord, maar de zaak werd er niet 
anders door en wij vreesden het ergste. De daarop volgende nacht was rustig, maar toen we 's morgens 'n blik 
naar buiten wierpen, waren de straten vol Duitsers. Het was, of ze als paddestoelen uit den grond waren opgerezen 
en van dat oogenblik af - 23 September - was het met de rust gedaan, de rust, waarnaar wij snakten."
 

GRANAATWEKEN
23 SEPTEMBER - 23 OKTOBER 1944
Bij deze educatieve publicatie met de relatief beperkte omvang moesten keuzes gemaakt 
worden uit het beschikbare materiaal. Gebruik is gemaakt van de publicatie "Corridor naar het 
Verleden" en van het uitgebreide onderzoek als basis hiervan.
Verder van "Schijndel in de frontlijn", gedateerd 21 maart 1946 en gebaseerd op eerder 
gepubliceerde artikelen in 1945. Zeer dicht dus bij de door Cor van den Oetelaar beschreven 
dramatische gebeurtenissen. Van P. Verhagen is een verslag bewaard gebleven over de periode 
in Schijndel 1940 - 1945 en opgetekend in 1982.
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Kousenfabriek Jansen de Wit verzorgde een uitgave met als titel: "Aan den rand van den 
corridor. Twee maanden onder vuur: september - october 1944.". Ook als Engelstalige uitgave. 
Verder biedt het omvangrijke bronnenboek van Ben Peters en Louis van Dijk: "Schijndel 
ten tijde van WO-II" waardevolle informatie evenals andere in de literatuurlijst opgenomen 
publicaties, zoals door Van Velthoven.

De publicatie door Jansen de Wit schrijft over Schijndel:
"Historie bezit de plaats niet; zij is slechts versteend in den 16-d'eeuwschen toren, aan wiens voet Schijndel zich 
rustig, vredig en behoedzaam heeft ontwikkeld. Het tempo werd alleen opvallend versneld tusschen de jaren 1916 
en 1944, toen het inwonertal van ongeveer 6000 steeg tot 10.000, in welke periode het verkeer van auto's en 
autobussen door het dorp toenam. Dit alles gaf aan het dorp, dat ligt omzoomd door bosschen, welke de hoepel- 
en klompenmakerijen aan de voornaamste grondstoffen helpen, groote bekendheid, welke nog werd versterkt, 
nadat de Kousenfabriek van M. Jansen de Wit, welke in 1830 in Tongelre bij Eindhoven haar wieg zag staan, in 
1916 naar Schijndel was overgebracht."

In 1915 besluiten inderdaad Martinus Jansen en Catharina de Wit om hun bedrijf, gesticht in 
1830 in Eindhoven, over te plaatsen naar Schijndel. Architect C. van Liempd realiseert een 
kousen- en sokkenfabriek in 1917. Het gaat goed met het bedrijf. In 1939 werken er 1435 
(!) mensen bij het bedrijf. Tijdens de periode van de bezetting blijven de bedrijfsgebouwen 
onbeschadigd. In mei 1943 brak een landelijke staking uit tegen de bezetting. Ook arbeiders 
in Schijndel deden mee. De fabriek werd gebruikt als geheime vergaderplaats voor 
vertegenwoordigers van de gijzelaars van Kamp Sint Michielsgestel.

Vanaf september betaalt ook Jansen de Wit de tol aan het oorlogsgeweld, dat over Schijndel 
gaat neerdalen: "deze vreedzame, werklustige en naar welvaart hunkerende agglomeratie van goede, trouwe, 
vrome Brabanters." Over nu naar 23 september.

De 23ste september begint met enkele granaten die inslaan in en om de toren van de oude 
kerk. De winkel van drogist Van Lier tegenover de kerk, het woonhuis Hoofdstraat 164 en een 
pand in de Vicaris van Alphenstraat worden getroffen. De verwoesting was groot en voorspelde 
weinig goeds.

De hele dag trekken de Duitsers door de Hoofdstraat richting front met artillerie, luchtafweer 
en antitankgeschut. En zo lang Schijndel in handen zal zijn van de Duitsers worden zij op 
hun beurt bestookt door het Britse grondleger. De Schijndelaren zijn wekenlang veroordeeld 
tot de schuilkelders, dag en nacht. En de Duitsers hebben vrij spel tijdens hun rooftochten 
in het dorp. Het granaatvuur maakt ieder normaal leven onmogelijk. De Britten richten tot 
aan de uiteindelijke bevrijding onophoudelijk hun kanonnen op Schijndel. Dit, om de Duitse 
strijdkrachten te verzwakken in de hoop zich door de Duitse linies een weg te kennen banen. 
Ze waren immers al zo lang aan het vechten.

De Duitse troepen worden iedere dag vanuit 's-Hertogenbosch aangevoerd. Hun geschut en 
ander materieel wordt in het centrum in de Hoofdstraat opgesteld. De Duitsers bestoken de 
Corridor om de doortocht van het grondleger zoveel mogelijk te verstoren. De Koevering heeft 
hier zwaar van te lijden. Zie het deel “Sint-Oedenrode”. Schijndel wordt opgeschrikt door een 
grote brand in de Heikantstraat. Het is 26 september. Een vrachtwagen, beladen met vaten 
benzine, wordt door een granaat getroffen. Er is een enorme rookontwikkeling alsof de hele 
Heikant in vlammen op zou gaan. Interessant is, dat iets dergelijks ook in Veghel is gebeurd. 
In de Hoogstraat daar, voor het huis van de familie Van Haaren. De spectaculaire foto, hiervan 
gemaakt door Amerikaanse militaire fotografen, werd eertijds zowel door Veghel als Schijndel 
geclaimd....
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Een echte rampdag wordt 26 september. Overigens niet de laatste. De fabriek van Jansen de 
Wit wordt in brand geschoten. De door de Duitsers geplaatste uitkijkposten en afweergeschut 
moeten worden uitgeschakeld. De schuilkelders waren toen gelukkig al ontruimd. Het dorp was 
tot aan de Pompstraat "sperrzone". Evacuees proberen tussen de beschietingen door weg te 
komen naar Den Dungen, Gemonde, Sint Michielsgestel. De kousenfabriek verandert in een 
ruïne. 

Het Duitse afweergeschut bij het gemeentehuis wordt getroffen door Geallieerd vuur. 
Hierbij komen 18 burgers om het leven en er zijn vele gewonden. Zij vragen om hulp en de 
ravage is enorm. De kousenfabriek brandt en ook de huizen ertegenover. 's Avonds kleurt de 
hemel rood door het vuur met de twee torens tussen de fel oplaaiende vlammen.

Bij de familie Van Zandbeek komt op 27 september een granaat in de kelder terecht: zes doden 
in één gezin: vader Jan (1899), moeder Henrica (1901), de dochters Paula (1931), Annie (1933), 
Maria (1937) en zoontje Rinie (1941).... De oudste dochter Netty overleeft de ramp, maar moet 
haar rechterarm missen. Ook zoon Jan overleeft de luchtaanval en wordt gewond aan zijn voet. 
Wat een tragedie....

Twee dagen later wordt het gemeentehuis zelf getroffen en staat in lichterlaaie. Het archief 
van de gemeente gaat grotendeels in vlammen op. Het oude gedeelte van het gemeentehuis 
wordt volledig verwoest. Gelukkig zijn de bevolkingsregisters volledig bewaard gebleven, op de 
periode 1840-1850 na. Zoals eerder gezegd, de kelders van de kousenfabriek waren gelukkig 
op tijd ontruimd, maar daardoor komen het Moederhuis en Geerkens vol met vluchtende 
Schijndelaren. In het Moederhuis verblijven na verloop van tijd 950 mensen, 500 zitten er in 
de gangen en slaapzalen van Huize Lidwina en zo'n 380 mensen in de kelders van slagerij 
Geerkens aan de Hoofdstraat! Duizenden anderen schuilen nog bij particulieren en ruim 2000 
burgers zijn geëvacueerd.

De bevolking van Schijndel wordt gedwongen tot een vrijwel ondergronds bestaan. Maar 
men kan niet altijd binnen of onder de grond blijven. Men moet er wel op uit om eten te halen. 
Bijvoorbeeld bij slagerij Geerkens, die uitgroeit tot de gaarkeuken, de centrale keuken van 
Schijndel. Heldenmoed komt eraan te pas om - ondanks de onafgebroken beschietingen - 
voedsel te gaan halen bij de boeren; vee wordt opgehaald of ter plekke in de wei geslacht. Er 
wordt gemiddeld voor liefst 1300 personen gekookt! Men gaat ook naar de bakkers, die onder 
gevaarlijke omstandigheden het brood klaarmaken en aan het einde van deze vreselijke tijd 1 
brood kunnen leveren voor 6 personen.

Op 1 oktober moet de hele Hoofdstraat tot aan de Pompstraat evacueren; eerder was dit al het 
geval met de Servatiusstraat. Veel burgers kunnen niet meer in de kelders terecht en moeten 
uit Schijndel vertrekken; een trieste uittocht. De ontruimde Hoofdstraat komt onafgebroken 
onder vuur te liggen met grote branden tot gevolg. Overdag maken de Duitsers jacht op 
horloges en ringen. Na beantwoording van de door hen gestelde vraag: "Wie spät ist es?" 
wordt de Schijndelaar dan "verlost" van zak- of polshorloge en eventueel aanwezige ringen.

Op 3 oktober, enkele dagen later, worden de buurtschappen Molenheide, Houterd, Keur 
en Vossenberg ontruimd. Daarna nog Elschotseweg, Lieseind en Hermalen. Tijdens deze 
dagen worden door de Duitsers 100 jongemannen gevorderd om stellingen te graven in de 
buurtschappen, die regelmatig onder vuur lagen. Daarbij zijn geen slachtoffers te betreuren. Op 
15 oktober regende het onafgebroken, een barre ellende in al die kapotgeschoten huizen.

In deze trieste oktobermaand wist men vaak niet meer welke dag van de week het was. 
Zondag of werkdag maakte helemaal geen verschil meer. Men leefde als holbewoners. 
De dagen verlopen in hetzelfde ritme: 's morgens aan melk proberen te komen,
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's middags aan brood en/of warm eten en voor de rest van de tijd bleef men in of - met geluk - 
in de directe omgeving van de schuilkelder. Melk wordt steeds schaarser en het brood steeds 
slechter van kwaliteit. De voorraden raken op. Wanneer komt hier een eind aan?

"Als de vallende bladeren in den najaarswind waren de Schijndelaren verstrooid over alle gemeenten in den 
omtrek en hoewel deze zelf reeds met groote moeilijkheden te kampen hadden, is voor hen nooit 'n te veel 
geweest, wanneer het onze van have en goed verjaagde dorpsgenoten betrof." Naar schatting in Sint 
Michielsgestel 2200 en in Den Dungen 1500 Schijndelaren!

De gemeenschap van Wijbosch betaalt ook een hoge prijs. Een terugblik. De 17de september 
1944 is voor de Wijboschenaren een feestdag. Men gaat naar de hei om de Amerikanen te 
begroeten en komt 's avonds thuis, beladen met voedselpakketten en witzijden parachutes. 
Bevrijding? Neen!

De dagen ná 17 september verlopen ongewoon rustig. Pas de derde dag 's morgens vroeg 
dringt het lawaai door van de geallieerde kolonne, die over de Corridor naar Arnhem de weg 
zoekt, op 20 minuten afstand. Bevrijding? Neen!

En toen weer enkele dagen later een twaalftal tanks door Wijbosch reed, dacht men toch zeker 
het einde van de bezetting te beleven. Maar neen, met meevoering van enkele honderden 
Duitse krijgsgevangenen gaan de tanks weer terug, richting Veghel. Wijbosch bleef onder 
Duitse controle en komt in een niemandsland terecht. De Sint Servatiuskerk is het eerste 
slachtoffer en wordt bij stukken en brokken neergehaald. 's Nachts de rest van Wijbosch.

Wijbosschenaren vluchten in paniek de duisternis in, richting Veghel. In de ochtenduren daarna 
neemt het wederzijds vuren even in hevigheid af en biedt het dorp een trieste aanblik: behalve 
de Sint Servatiuskerk zijn huizen met de grond gelijkgemaakt en staat het kloostergasthuis 
voor zieke en gebrekkige zusters van de Schijndelse Congregatie op instorten. Een karavaan 
van zusters trekt naar Schijndel, ondanks het weer aanhoudende artillerievuur. Verschillende 
duikvluchten van Typhoons boven Wijbosch doen de rest, dood en ellende zaaiend met hun 
raketten. Nog meer mensen ontvluchten Wijbosch. Zelfs naar Kaatsheuvel, te voet zo'n 35 
kilometer!

BEVRIJDING
23 OKTOBER 1944
Op 22 oktober begint 's nachts om 23.50 uur een oorverdovend granaatvuur, dat een uur lang 
over Schijndel en vooral het centrum neerdaalt. Daarna blijft het vrij rustig, totdat om 06.00 uur 
in de vroege morgen van 23 oktober alles weer opnieuw begint. En nu twee uur lang. Met 200 
vuurmonden worden die nacht en ochtend vele duizenden granaten op Schijndel afgevuurd....

Maar dan om 08:00 uur hoort men andere geluiden: tanks en voertuigen van het Britse 
grondleger daveren door Schijndel! En in een mum van tijd is de Hoofdstraat gevuld met 
opgetogen, blije mensen! Blij, ondanks de doorstane ellende, blij met de komst van de 
officieren en manschappen van de Schotse Highland Division in hun gehavende dorp. Bevrijd, 
eindelijk, van de Duitse bezetting én van de beschietingen!

SCH
21

SCH
22

SCH
23

SCH
24

SCH
25

SCH
26



46

Ter ere van The Schotse Highland Division is bij raadsbesluit van 28 mei 1947 aan een straat 
in Schijndel de naam Distelstraat gegeven; de distel is namelijk het nationale embleem van 
Schotland! En op 23 oktober 1994 wordt het Highland Division Memorial onthuld op Vlagheide, 
waar het allemaal begon. Daarna volgt overplaatsing naar Schijndel, waar het Memorial op 
15 september 1996 opnieuw is onthuld. Hiermee worden de acties blijvend herdacht van The 
51st Highland Division met onder meer de bevrijding van Schijndel. Deze Highland (Hoogland) 
Division is een infanteriedivisie van The British Army tijdens de Tweede Wereldoorlog met als 
bijnaam "Highway Decorators”!

Het Memorial is een bronzen beeldengroep, voorstellende een meisje, dat bloemen aanbiedt 
aan een Schotse Highlander. Geplaatst op een groot blok graniet en afkomstig uit Schotland. 
Een plaquette geeft details van de Operaties weer. Een haag van het monument is geknipt in 
de vorm van het embleem van de divisie.

Het Memorial is vervaardigd door Alan Beattie Herriot. Het motto van de divisie luidde: “Op de 
dag van de veldslag is het goed om vrienden te hebben”. Het monument is geschonken door 
het Britse leger.

Bij de bevrijding van Schijndel is onder meer ook actief The 44st Royal Tank Regiment (44 
RTR), onderdeel van het Royal Tank Regiment, dat behoort tot The Royal Armoured Corps 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. En op 17 september 1944 onder commando gekomen 
van The 101st Airborne Division als onderdeel van Market Garden. Het RTR is het oudste 
tankregiment van de wereld en geformeerd in 1916 tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het bestaat 
nog steeds als 1st Armoured Infantry Brigade. Uit deze dagen is een mooie foto bewaard 
gebleven, waarop Britse manschappen poseren. Waarschijnlijk The 5st Black Watch, onderdeel 
van The 51st Highland Division.

Rondom het middaguur van deze 23ste oktober zijn er nog steeds inslagen van granaten met 
dodelijke slachtoffers. Het betreft Willemientje en Henkie Kuenen, een tweeling en geboren in 
1942. Samen met hun oppas Anna Maria Memel (1932) vallen deze kindjes ten offer aan een 
van de laatste granaten, die hen treffen in de Kerkstraat. Wat een tragedie temidden van een 
afgrijselijke puinhoop en wat een tegenstelling met de grote blijdschap elders op deze dag, 
waarop overigens nog twee inwoners van Schijndel komen te overlijden.

Een bijzondere gebeurtenis speelt zich af bij het Lidwina, waar de bevrijders op deze dag 
eerdere bevrijders bevrijden! Dat vraagt om uitleg. Het Lidwina is voor de Schijndelse 
gemeenschap een belangrijk toevluchtsoord door opvang van bejaarden en het plaatselijke 
ziekenhuis met een kraamkliniek en accommodatie voor kleine operatieve ingrepen. In ons 
verhaal vinden er talrijke inwoners van Schijndel onderdak en bescherming in de eindfase van 
deze oorlog. Het is reeds vermeld, om het in huidige termen te zeggen: ze vinden er bed en 
brood.

Een van de eerste vluchtelingen, die na de luchtlandingen bij het Lidwina aanbelde, was een 
dame uit Eerde. Samen met vier van haar zes kinderen kreeg zij onderdak. Zij was bovendien 
hoogzwanger; enkele weken later kwam een gezonde baby ter wereld!

Op 18 september brachten vijf Duitsers met hulp van EHBO'ers zes gewonde parachutisten 
van The 101ste Airborn Division als krijgsgevangenen naar het Lidwina en de dag daarna 
nog twee parachutisten. Vijf Duitse soldaten blijven ter plekke voor de bewaking. Drie van 
hen moesten daarna naar het front, waar een van hen sneuvelde. De twee overgebleven 
soldaten keerden terug naar het Lidwina met de boodschap zich over te willen geven aan de 
Amerikanen, samen met de twee achtergebleven bewakers. Zuster Veronica bergt hen op in de 
leegstaande spekkast op de vliering! 
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In de namiddag van de 22ste september werden ze allemaal opgehaald door een Amerikaanse 
vrachtwagen met officier en zes soldaten. De Duitsers sprongen er vrolijk op en reden zo naar 
de veiligheid samen met twee later opgenomen soldaten van Oostenrijkse origine. De dag 
daarna blijkt dat de gedeserteerde Duitsers juist op tijd waren opgehaald.... En worden door de 
teruggekeerde Duitse staf bij het Lidwina zes kamers gevorderd.

Enkele Duitsers van het stafkwartier blijken chirurgen te zijn, die op een gegeven ogenblik 
vragen om het ziekenhuis eens helemaal te mogen bezichtigen. Dit werd natuurlijk vriendelijk 
toegestaan, maar de zusters dachten onmiddellijk aan de ondergedoken Amerikanen.... Hun 
kamer werd door de zusters tot "kraamafdeling" benoemd en de Duitsers gaan hieraan voorbij 
met een "nein, nein" en een gebaar geen interesse te hebben in baby’s en kraamvrouwen.... 
Ook was er geen belangstelling om de kamer te bekijken, waar met grote letters op de deur 
stond: "TB", met ook parachutisten gehuisvest!

In de weken hierna stijgt het aantal bij het Lidwina ondergebrachte geallieerde soldaten tot 
boven de twintig. Een en ander is uiteraard bekend bij de geallieerde legerleiding die het 
Lidwina in Schijndel aangaf als een plek die in ieder geval bij de beschietingen moest worden 
gespaard. Het monument “De Kloek” in de tuin van het museum Jan Heestershuis houdt het 
verbergen van liefst 27 Amerikaanse parachutisten tot 23 oktober 1944 levendig.

De bewoners van het Lidwina brachten de nacht van 22 of 23 oktober biddend door. Het 
onafgebroken artillerievuur was verpletterend. Maar de geallieerde gasten benadrukten dat dit 
zonder meer het teken van de bevrijding was! En de morgen daarna kwam dan ook het bericht 
van de bevrijding. En direct kwamen ook de "geallieerde gasten" uit de onderaardse gewelven 
tevoorschijn. Kort nadat zij waren vertrokken, arriveerde een Rode-Kruis-wagen, beladen met 
medicamenten, verbandstoffen, zeep en verder alles wat voor een behoorlijke gang van zaken 
in een ziekenhuis van belang was. Het ziekenhuis werd royaal voorzien!

Sinds 17 september was de weg van Sint-Oedenrode naar Schijndel gesloten. Op 23 oktober 
wordt de weg weer geopend, nadat hij helemaal van Duitsers was gezuiverd. Een ooggetuige 
beschrijft zijn tocht vanuit Sint-Oedenrode naar Schijndel 's middags 23 oktober: " 's Middags 
ben ik ook naar Schijndel gereden. Langs heel de weg waren de huizen beschadigd of totaal vernield, tot 
halverwege in Schijndel toe. 't Meeste was nog vernield met de beschieting voor den aanval van gisteravond. 
Veel vee lag dood in de wei en langs de straat. In Schijndel hebben de mensen veel uit te staan gehad de laatste 
weken. Ze waren twee dagen bevrijd geweest, maar daarna weer Duits geworden. Deze terroriseerden de 
bevolking, namen huizen in beslag en levensmiddelen en roofden alles wat ze konden. Je kon nu nog de angst 
aflezen op de gezichten. Ze joelden de Duitsers uit toen ze krijgsgevangen werden gemaakt, maar anderen 
kwamen daar tegenop uit angst voor een terugkeer van de Duitsers.

De zusters, waar ik lang naar toe was gegaan op assistentie, waren niet meer in huis, maar leefden reeds lang in 
een kelder. Zij hadden aan alles gebrek, vooral aan frissche lucht en voeding. Ze durfden nog niet buiten te komen 
uit angst voor de granaten en hielden elk schot van de Engelse tanks nog voor een granaat. Ze kropen dan direct 
weer weg. Ze leerden echter spoedig het onderscheid. De Engelsen verkochten sigaretten voor F15. Nooit heb ik 
zo duidelijk de angst op de gezichten kunnen lezen als deze middag in Schijndel. Voor ieder vreemd geluid waren 
de mensen zo van de straat af. Er werden ook nog een 60 Duitse krijgsgevangenen gemaakt. Hieronder was de 
commandant die weken lang de plaats had geterroriseerd. Ze werden onderzocht en alle gestolen waar weer 
afgenomen door de Engelsen. De mensen jouwden hen uit, maar anderen kwamen daar tegenop uit angst dat de 
Duitsers nog weer eens terug zouden komen."
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De kaarsenfabriek van de familie Bolsius krijgt het ook zwaar te verduren. Onafgebroken werd 
de fabriek door de bezetters geplunderd. Alles, wat ze konden gebruiken, werd meegenomen. 
Wagens werden volgeladen met kaarsen uit het pakhuis. Het restant puddingpoeder en 
vermicelli, dat nog niet was gestolen, werd op tijd naar de schuilkelders van Geerkens 
gebracht om in de keuken te worden verwerkt! Nog geen voltreffers, maar het plunderen gaat 
onafgebroken door. Medio oktober gaat de motorspuit er aan, alle brandblusapparaten worden 
leeggespoten en verfpotten van de afdeling kunstnijverheid leeggegooid. Kort daarna wordt de 
fabriek door geallieerd geschut bestookt. Zo'n 25 voltreffers komen in en om de fabriek terecht. 
En dat op één dag....

Veel waardering nogmaals voor al diegenen, die er iedere dag opnieuw op uit trokken om met 
gevaar voor eigen leven levensmiddelen te gaan zoeken en gewond vee op te halen. Voor 
de vluchtelingen in de schuilkelders, zodat zij hun dagelijkse maaltijd zouden krijgen. Deze 
vluchtelingen, die zich al deze weken tot die 23ste oktober af en toe even buiten konden 
wagen.

Daags daarna, de 24ste oktober, vindt er in de kaarsenfabriek inspectie plaats. Vitale delen 
als de stoomketel, de kaarsenfabriek en de lichtenfabriek zijn nog vrijwel intact. Maar het 
bedrijfskantoor, de toonkamer en wassmelterij zijn volledig verwoest. Het gebouw van de 
kunstnijverheid is er betrekkelijk goed van af gekomen. Diezelfde dag al wordt er kwartier 
gemaakt voor 200 Engelse manschappen....

Tijdens de september - oktoberweken vallen 79 inwoners van Schijndel ten offer aan het 
oorlogsgeweld. Samen met de 9 militairen, die eerder vanaf mei 1940 zijn gesneuveld, 
komt Schijndel op het hoge aantal van 88 slachtoffers, met 6 ernstig- en 12 lichtgewonden. 
Hieronder volgt het trieste overzicht.

Sterfdatum  Naam en voornaam   Geboortejaar

10-05-1940 v.d. Eerde Johannes  1912
10-05-1940 v. Roozendaal Petrus E.  1918
11-05-1940 v. Zutphen Maria A.   1920
12-05-1940 v. Liempd Antonius J.M.  1906
13-05-1940 v. Weert Adrianus   1919
25-05-1940 v.d. Eerde Johannes Ch.  1916
05-06-1940 v.d. Schoot Wilhelmus  1920
21-08-1940 v. Nuenen Henricus J.M.A.  1916
24-02-1943 v. Doleweerd Adrianus M.  1927
04-09-1944 Dekkers Cornelis*   1906
20-09-1944 v.d. Koevering Albertus  1930
21-09-1944 Bekkers Hendrikus   1917
23-09-1944 v. Dijk Franciscus   1916
26-09-1944 Onstink Gerardus B.  1920
26-09-1944 Cals August P.H.   1914
26-09-1944 v.d. Brandt Johanna H.  1934
26-09-1944 v.d. Heijden Hendrica M.  1926
26-09-1944 v.d. Heijden Gijsberdina H.J.  1943
26-09-1944 v.d. Vorstenbosch Johannes  1876
26-09-1944 v.d. Velden Christianus J.  1927
26-09-1944 v.d. Laar Gijsbertus P.  1883
26-09-1944 v. Heijnsbergen Wilhelmina  1884
26-09-1944 v.d. Heuvel Jacobus  1921
26-09-1944 v.d. Heuvel Adrianus H.  1919
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26-09-1944 v.d. Akker Martina   1866
26-09-1944 Dortmans Adrianus   1900
26-09-1944 Coppens Hubertus J.F.  1927
26-09-1944 Coppens Maria C.   1928
26-09-1944 Coppens Petronella C.  1922
26-09-1944 Larmit Huberdina   1892
26-09-1944 Coppens Adrianus A.  1925
26-09-1944 Coppens Elisabeth H.  1929
26-09-1944 Coppens Margaretha M.  1931
27-09-1944 v. Zandbeek Jan (vader)  1899
27-09-1944 Persons Hendrika (moeder)  1901
27-09-1944 v. Zandbeek Rini   1941
27-09-1944 v. Zandbeek Paulina  1931
27-09-1944 v. Zandbeek Maria   1937
27-09-1944 v. Zandbeek Anna   1933
27-09-1944 v.d. Heijden Jos W.   1927
27-09-1944 Nouwens Catharina M.  1932
27-09-1944 Persons Franciscus A.  1924
27-09-1944 Polfliet Petrus M.A.   1928
27-09-1944 Lathouwers Martina J.O.  1911
27-09-1944 Zangl Richard F.   1944
27-09-1944 Klerkx Christianus H.  1917
28-09-1944 Geerts Antonet    1897
30-09-1944 v. Heeswijk Theodorus  1893
01-10-1944 v. Alebeek Francis   1902
01-10-1944 v. Gestel Adriana   1868
01-10-1944 Boumans Maria P.   1928
01-10-1944 v.d. Biggelaar Wilhelmus A.  1919
03-10-1944 den Otter Adrianus   1895
04-10-1944 v. Ingen Lambert   1887
06-10-1944 v.d. Oetelaar Bernardus J.  1909
06-10-1944 v. Noort Marinus   1918
06-10-1944 v.d. Broek Wilhelmus H.  1921
07-10-1944 v.d. Eerden Hubertus  1885
07-10-1944 v. Tartwijk Hendrikus  1885
08-10-1944 Steenbakkers Johannes   1916
11-10-1944 Timmermans Theodorus A.  1925
12-10-1944 v. Alebeek Johanna F.W.  1943
12-10-1944 v.d. Broek Adriana J.  1908
13-10-1944 v. Veghel Martinus F.  1911
14-10-1944 v. Kessel Johannes   1880
16-10-1944 v.d. Pol Anna   1875
16-10-1944 Spierings Adrianus   1939
18-10-1944 Rijkers Hendrica   1875
20-10-1944 Molenkamp Margaretha  1875
20-10-1944 Korsten Johannes   1889
20-10-1944 Smits Hendrika   1893
22-10-1944 Bolwerk Johannes   1877
23-10-1944 Kuenen Hendrica G.J.  1942
23-10-1944 Kuenen Wilhelmus J.M.  1942
23-10-1944 Memel Anna M.   1932
23-10-1944 Barten Petronella E.A.  1929
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23-10-1944 de Vlieger Willem   1940
24-10-1944 Timmermans Maria J.*  1938
25-10-1944 Oomen Jan*   1921
31-10-1944 v. Giesbergen Johannes A.*  1911
05-11-1944 v.d. Spank Wilhelmus P.*  1929
07-11-1944 Verhagen Christina   1864
13-11-1944 de Vlieger Jacoba A.  1930
04-12-1944 Roovers Gerardus*   1901
16-01-1945 Bloks Josephus J.A.  1923
26-03-1945 v. Os Johannes M.*   1940
24-04-1945 Mauriks Martinus*   1931
08-05-1945 v. Grinsven Gerardus*  1898

De met * gemerkte personen zijn op een mijn gelopen en aan de gevolgen daarvan overleden.
De anderen verloren het leven door bombardementen of door beschietingen tijdens de 
granaatweken. Onder de Geallieerde manschappen zijn 4 Amerikanen en 15 Britten te 
betreuren.

De materiële schade is enorm. Een overzicht:
    A B C D Totaal

1. Woningen   266 264 473 586 1.589
2. Winkels en cafés   31  45  44   23    143
3. Fabrieken      4    7    9     8      28
4. Kerkelijke gebouwen     1    1    1     1        4
5. Openbare gebouwen     6    6     6     5      23
6. Bijzondere werken     -    2    -    -        2
______________________________________________________________
Totaal    308 325 533 623 1.789

TOELICHTING
A = verwoest of zwaar beschadigd
B = zwaar beschadigd maar herstelbaar
C = lichte schade, dakschade en kleine reparaties
D = uitsluitend glasschade

1.  WONINGEN
 Onder A (266) zijn inbegrepen 91 boerderijen

2.  WINKELS EN CAFÉS
 Dit zijn winkels, winkel-woonhuizen, cafés en café-woonhuizen

3.  FABRIEKEN
 Werkplaatsen, bergplaatsen en als fabriek of bergplaats ingerichte ruimten.

4.  KERKELIJKE GEBOUWEN
 Kerken, kloosters en pastorieën

5.  OPENBARE GEBOUWEN
 Rijks-, gemeentelijke en particuliere kantoren, -lokalen, scholen 

6.  BIJZONDERE WERKEN
 Bruggen, waterwerken, sluizen, molens, stations 
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Volgens officiële gegevens van het Militair Gezag, dat functioneert tijdens de naoorlogse periode in dit gebied, zijn er in 
Schijndel vóór 17 september 1944:

2899 stuks rundvee
2688 varkens
549  paarden 
550  schapen
197  geiten
8934 kippen

Als gevolg van het hierna volgende oorlogsgeweld worden vermist, gedood en/of verbrand:

541  stuks rundvee
1454 varkens
178  paarden
156  schapen
27  geiten
3087 kippen

Ondanks de eigen problemen neemt Schijndel toch ook nog 30 vluchtelingen op vanuit 
de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Schijndelse vluchtelingen worden opgenomen in 
Berlicum: 1500 in getal! In Boxtel temidden van liefst 4500 evacuees. Verder in Den Dungen, in 
Esch, in Heeswijk en in Sint Michielsgestel.

“Schijndel in de frontlijn” sluit als volgt af: 

"Dit was October 1944, toen de natuur stierf over ons dorp, dat toen verwoest en vervuild, daar lag als een oord 
van verschrikking, doch nu herrijst en geneest van zijn wonden, die de granaatweken brachten, maar die door 
eensgezinde werkkracht en goede wil tot 't verleden behooren of spoedig zullen behooren."

En deze woorden, opgenomen in “Schijndel 40-44” en geschreven op 25 oktober 1944 treffen 
ons nog steeds. Zo kort na de bevrijding en omringd door veel verdriet.

MIJN DORP
 
 Al is uw schoon, vertrouwd gezicht
 gegriefd door wreed geweld,
 en schijnt het zonnig najaarslicht
 door uw bossen, die geveld,
 voor het ruw en woelig krijgsmansvolk
 moesten maken ruime baan,
 opdat het geschut kon zijn de tolk
 en een kruisje er kon staan.

 Mijn dorp blijft ge - ondanks dood en puin
 wat ik zie langs veld en wegen,
 want eens bloeit de lent' in Schijndels tuin,
 lacht 'n nieuw dorp mij dan tegen

 25-10-1944 K. L.
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AFBEELDINGEN
Tenzij anders vermeld: Copyright Heemkundekring Schijndel

1. In: “Aan den rand van den corridor, Twee maanden onder vuur SEPTEMBER-OCTOBER 1944”, pag. 3.
2. Parachutisten van de 101ste Amerikaanse Airborne Divisie in afwachting van hun vertrek 17 september 1944,  
 U.S.Army Washington.
3. Geallieerde toestellen boven Schijndel 17 september 1944.
4. 19 september 1944.
5. Duitse wachtpost bij het Moederhuis ten tijde van de bezetting; Pastoor van Erpstraat.
6. Idem.
7. Duits luchtafweergeschut september 1944 voor de boerderij tegenover het Moederhuis.
8. Duitse soldaten in slagorde opgesteld bij het Moederhuis ten tijde van de bezetting.
9. Shermantank  ’s morgens vroeg door de Hoofdstraat op 22 september 1944 bij Aussems; kruising Pompstraat- 
 Kerkstraat: 44 RTR-B-Squadron.. 
10. Kruising Pompstraat-Hoofdstraat met links bakker van Liempt 22 september 1944.
11. Shermantank voor hotel de Zwaan 22 september 1944.
12. Gedood paard in de Hoofdstraat 22 september 1944; munitie-kar met 2 dode Duitse soldaten.
13. Krijgsgevangen Duitse soldaten in de Hoofdstraat op weg naar Veghel 22 september 1944; 59ste Divisie o.l.v.  
 Poppen.
14. Verwoesting café de Zwaan.
15. Nu, Plein 1944; de torens van Jansen de Wit staan nog fier overeind.
16. Het uitgebrande gemeentehuis; links vóór café Amicitia, ook totaal verwoest.
17. Centrum en Klooster; woorden schieten te kort. De was wordt toch opgehangen en op gras te drogen gelegd.
18. Kerkstraat en Pompstraat.
19. Kloosterstraat.
20. Paula en Rinie van Zandbeek In: Peters, B. en Dijk, L., van, Granaatweken, Schijndel 2014, derde druk (Bron Michel  
 Muijshondt).
21. Sint Servatiuskerk Wijbosch.
22. Klooster Wijbosch. Op andere plek weer opgebouwd.
23. Molen Pegstukken vanaf Wijboscheweg. Molen staat er nog steeds.
24. Verwoesting Tramstraat met op de achtergrond Jansen de Wit.
25. Levensmiddelenwinkel Edah in de Hoofdstraat.
26. Hoofdstraat; nu links de Glazen Boerderij en rechtsvóór de Pompstraat.
27. Liberation Memorial Schijndel; Rooiseweg.
28. De bevrijders bij hotel Van Roessel, Oude Markt, 23 oktober 1944; 144st Royal Armoured Corps: 33st Armoured 
Brigade.
29. Britse manschappen poseren voor de foto.
30. Bren Gun Carrier 23 oktober 1944 vóór de Zwaan; licht bepantserd rupsvoertuig. Vanaf 1934 in productie en  
 veelvuldig ingezet tijdens WO-II. Let op: 2 Duitse gevangenen….
31. Beeld van de Hoofdstraat, 23 oktober 1944; 144st Royal Armoured Corps
32. Spekkast bij het Lidwina, waar Duitse krijgsgevangenen waren opgesloten. In: Kuis, G.P.M., Schijndel ‘40-‘44, dl.,  
 pag. 27.
33. Winkelpand in de Hoofdstraat.
34. Bij het Lidwina 23 oktober 1944: Britse bevrijders van The 5th Black Watch  bevrijden de Airborne-militairen uit hun  
 onderduikadres!  Het zijn Waco-glider piloten met bemanningen. (Bron: Dirk Paagman, Hans van    
 den Brok: collectie The Times. Fotograaf Bill Warhurst).
35. Woonhuis van Van Velthoven, Hoofdstraat 105
36. Doortrekkende bevrijders. Het pantservoertuig met de naam Marmington Hamilton.
37. Kloosterstraat, 23 oktober 1944.
38. Blije gezichten met een lekkere boterham! 23 oktober 1944; 144st R. Armoured Corps (RAC). Op weg naar Sint- 
 Michielsgestel
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39. Kaarsenfabriek van de familie Bolsius.
40. Enkelen van de vele duizenden mortiergranaten…..
41. Kunstschilder Domburg bij de restanten van zijn woonhuis; op de achtergrond de toenmalige Markt.
42. Kerk Wijbosch 23 oktober 1944. De kinderen van de families Oomen en Van Wanrooij uit Wijbosch poseren met  
 manschappen The Middlesex Regiment.
43. Gemeentehuis en Hoofdstraat na 23 oktober 1944.
44. Doortrekkende bevrijders na 23 oktober 1944.
45. Bevrijding van Schijndel in: Daily Herald, 24 oktober 1944.
46. Jansen de Wit als geallieerde werkplaats vanaf 23 oktober 1944.
47. Rechts zijn noodwoningen gemaakt in de Hoofdstraat; rechtsachter staat wat nu de Glazen Boerderij is. Nazomer 
1945.
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ANALYSE MARKET GARDEN
Het is van belang om de beschreven gebeurtenissen te blijven herdenken. Laten we zeggen: 
“Remember September”, terwijl voor Sint-Oedenrode en Schijndel een langere versie van 
toepassing is! En als onderdeel van dit herdenken past een terugblik op het geheel van Market 
Garden.

Market Garden is het verhaal van een weg, van de mannen die vochten en stierven om hem 
in handen te krijgen en open te houden. Het was geen lange weg, zeker niet in verhouding tot 
de grote afstanden in deze oorlog. Het gedeelte voor de 101ste Airborne Division betrof de 
afstand vanaf Eindhoven door Son en Sint-Oedenrode naar Veghel en Uden. Het 101ste zal 
niet vergeten hoe het vlak bij die plaatsen landde, de vijand verdreef, de bruggen veroverde en 
de weg vrijhield, terwijl er gewacht werd op het geratel van de Engelse tanks, die verondersteld 
werden snel op te rukken in de Corridor. Ze moesten lang wachten. Maar eindelijk dan hoorden 
ze het  geratel van de rupsbanden en de tanks rolden aan hen voorbij. Ze wisten dat ze hun 
werk deden. Het 101ste had geluk. Verder naar het Noorden wachtten andere para’s op het 
geratel van diezelfde tanks. Maar zij zouden dat nooit horen.

Market Garden is te beschouwen als een dramatische mislukking. Bronnenonderzoek en 
literatuurstudie leiden onverbiddelijk tot deze conclusie. Maar Market Garden wordt ook 
episch door de heldenmoed van de gelande parachutisten, die heroïsch gevochten hebben, 
geconfronteerd met een slecht plan en met haperende informatievoorziening. Aan hun lot 
overgelaten hebben de para’s hier van hoog tot laag voor de Corridor gevochten alsof het hun 
eigen geboortegrond was. En ze redden het door toevalligheden, geluk en hun vakmanschap. 
Aan hen heeft het niet gelegen.

Market Garden resulteert in een smalle corridor door vijandelijke linies zonder het beoogde 
eindresultaat. Want het doel is om met de grondactie Arnhem te bereiken via de door de 
parachutisten bezette bruggen. Van daaruit zou het Ruhrgebied worden aangevallen en de 
oorlog zou vóór Kerstmis 1944 beëindigd zijn. Dit was de insteek van Montgomery, die voor 
deze Operatie op 10 september het fiat krijgt; 7 dagen later springen 20.000 parachutisten 
in het gebied tussen Eindhoven en Arnhem. Het grondleger wordt 2 dagen later in Arnhem 
verwacht….

Market Garden kent ingrijpende en dramatische gevolgen. Een vijfde deel van Nederland wordt 
bevrijd. Tegelijkertijd moeten tienduizenden burgers Arnhem verlaten en wordt de stad daarna 
leeggeroofd ten behoeve van gebombardeerde Duitse steden. Nijmegen gaat de winter in met 
vijfduizend verwoeste en beschadigde woningen. Ons land wordt in twee delen gesplitst: een 
bevrijd en een bezet deel. Een situatie, door niemand voorzien. Het bezette deel staat negen 
maanden van isolatie te wachten, culminerend in repressie en de vreselijke Hongerwinter. 
Geallieerde soldaten zullen pas medio april 1945 de Arnhemse grond weer betreden. “Mijn 
land”, zal Prins Bernhard verzuchten, “kan zich nooit meer de luxe van een ander Montgomery-
succes veroorloven”. Dezelfde Mongomery, die zijn hele dierentuin van konijnen, kanaries 
en eekhorens laat overkomen naar het hoofkwartier in Eindhoven. Bovendien ook dikke 
ochtendjassen, vesten en wollen ondergoed voor de komende winter. Antony Beevor windt er 
in zijn laatst verschenen publicatie geen doekjes om: “Het was gewoon een heel slecht plan”. 
Zoals hij ook in het Brabants Dagblad verwoordt van 2 mei 2018.



Market Garden wint een gebied in bezet Nederland en leidt de bevrijding van het Zuiden in. 
En dat na gevechten, die de intensiteit van de strijd in Normandië overtreffen: Hell’s Highway. 
Hierna rest slechts één weg, de moeilijke weg. Alle hoop op een snel einde van de oorlog is 
vervlogen. Zuid-Nederland beleeft de vreugde van de bevrijding en van de weg naar herstel. 
Naar mijn mening mag men deze vreugde blijven beleven samen met het volle begrip voor de 
dramatiek elders in ons land. Moge dat ook wederzijds zijn.
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