Vught en de Tweede Wereldoorlog
Oorlogsdreiging en mobilisatie (1938-1940)
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Nadat Adolf Hitler in 1933 rijkskanselier was geworden,
schakelde hij met zijn Nationaal-Socialistische Duitse
Arbeiderspartij (NSDAP) in hoog tempo zijn politieke
tegenstanders uit en werd gestart met de vervolging van de
joodse bevolkingsgroep. Internationaal streefde Hitler naar
een ‘Groot-Duits Rijk’ dat alle Duitssprekenden zou verenigen.
Bovendien wilde hij meer leefruimte (‘Lebensraum’) voor
Duitsland. De oorlogsproductie werd snel opgevoerd.
Engeland en Frankrijk gaven aanvankelijk toe aan Duitse
eisen, om een oorlog te voorkomen. Rijnland werd in 1936
geremilitariseerd, Oostenrijk werd in 1938 ingelijfd en het
Tsjechische Sudetenland in maart 1939. Maar Duitsland
wilde meer. Op 1 september 1939 werd Polen aangevallen.
De Tweede Wereldoorlog was een feit: Frankrijk en Engeland
verklaarden Duitsland de oorlog.

Nederland probeerde buiten de oorlog te blijven door zich
‘neutraal’ te verklaren. Wel werd het leger op oorlogssterkte
gebracht; eerst beperkt na de inlijving van Sudetenland,
maar toen Polen dreigde te worden aangevallen werd op 28
augustus 1939 de totale mobilisatie afgekondigd: alle
dienstplichtigen moesten opkomen voor militaire dienst. De
Vughtse Frederik-Hendrik-kazerne was één van de
legerplaatsen waar de opgeroepen militairen zich moesten
melden. Hier waren het Eerste Eskadron Pantserwagens en
het Tweede Regiment Huzaren Motorrijders gelegerd. Op de
naburige Isabella-kazerne, die toen nog bij ’s-Hertogenbosch
hoorde, was het Regiment Wielrijders ondergebracht. In
Vught werd in de Van Voorst tot Voorststraat het hoofdkwartier
gevestigd van de Territoriaal Commandant Noord-Brabant.
De staf van het IIIe Legerkorps werd ondergebracht op Regina
Coeli aan de Helvoirtseweg. Zo werd de steeds onver
mijdelijkere oorlog afgewacht.

Vijf dagen oorlog
(10 t/m 14 mei 1940)
Vrijdag 10 mei 1940 vielen Duitse troepen
zonder voorafgaande oorlogs
verklaring
Nederland
binnen. Het eerste wat
Vughtenaren daarvan bemerk
ten waren
overvliegende toestellen van de Luftwaffe
op weg naar Moerdijk en Rotterdam. Het
afweergeschut barstte los.

Franse troepen in Vught, mei 1940. De foto is genomen in het tegenwoordige Lievevrouwepark
(Vughts Museum).

Tum van den Aker: Veel menschen stonden
te kijken. Alsmaar vlieg
machines in de
lucht. (…) We zagen vuurpijlen in de lucht
van het schieten, maar hadden er geen
erg in, dat dat afweergeschut was.
De ernst van de zaak drong niet tot ons
door.

Die eerste dag was het een komen en gaan in Vught van
legeronderdelen. Het hoofdkwartier aan de Van Voorst tot
Voorststraat wisselde drie keer van bestemming: generaalmajoor A.A. van Nijnatten werd opgevolgd door kolonel L.J.
Schmidt, commandant van de Peeldivisie, en vervolgens door
reserve luitenant-kolonel J. Detmar, commandant van het
29ste Regiment Infanterie. Twee Franse pantserwagens die
naar ’s-Hertogenbosch oprukten om de Nederlandse troepen
te ondersteunen, deden Vught aan. Op 11 mei bereikten de
eerste Duitse troepen in de loop van de avond het dorp. De
Fransen schakelden in de buurt van de brug bij Halder een
Duitse pantserwagen uit. Vervolgens trokken ze zich terug,
richting Tilburg. Ook de Nederlandse troepen verdwenen en
Noord-Brabant werd prijsgegeven. In de nacht van 11 op 12
mei bezetten Duitse troepen Vught. Dagenlang waren de
doorgaande wegen vol Duitse legervoertuigen. Her en der
werden Duitse militairen in Vught ingekwartierd. Op 14 mei,

na het vertrek van de Koninklijke familie en de regering naar
Engeland en na het bombardement op Rotterdam,
capituleerde het Nederlandse leger. De bezetting was
begonnen.
Ook Vughtenaren lieten het leven tijdens deze eerste
oorlogsdagen. Soldaat Jos (A.A.) van den Bruggen uit
Cromvoirt (St.-Lambertusstraat 5) sneuvelde op 10 mei in
Roermond. Soldaat Cornelis van den Tillaart (Fortstraat 6)
stierf op diezelfde dag in Hendrik-Ido-Ambacht en korporaal
Gijsbert Spandonk (Loyolalaan 40) in Dordrecht. Luitenant
Paul Herman Sluiter stierf op 11 mei in Kinderdijk. Hij kwam
uit Vught (Taalstraat 131), maar was als student sinds 1935
ingeschreven in Amsterdam. Op 12 mei kwam wachtmeester
Allard A. Weddepohl (Theresialaan 89) om in Uden. Een dag
later vond kapitein Ludwig W. Haberkorn (Van Heurnlaan 1)
de dood in Veere.

Bezetting

Soldaat Jos van den Bruggen uit Cromvoirt,
gesneuveld in Roermond (collectie Van Mensvoort).

Na de capitulatie van het Nederlandse leger hervatten de
meeste Nederlanders hun normale leven.
Reichskommissar Seyss-Inquart probeerde aanvankelijk zijn
‘Arische broedervolk’ door een gematigd optreden voor zich
te winnen. Dat mislukte. Niet dat sprake was van massaal
verzet. Integendeel: de meeste mensen probeerden
simpelweg te overleven. Wel werden velen lid van de
Nederlandsche Unie, een organisatie die ‘met erkenning van
de gewijzigde verhoudingen’ (de Duitse bezetting) de
Nederlandse samenleving wilde verenigen. Totdat de
organisatie in december 1941 verboden werd, werden meer
dan 800.000 personen lid. Voor hen was de Unie een
geschikt alternatief voor de NSB. Burgemeester Loeff,
advocaat E. Sassen, predikant G. Moll van Charante en
student Alphons Raaijmaakers behoorden tot de vele
Vughtenaren die lid werden van de Unie. Toen de nazi’s tot
de ontdekking kwamen dat ze Nederland niet voor zich
konden winnen, en sommige Nederlanders zelfs verzet
gingen plegen, werd hun houding vijandiger en hun optreden
harder. Gaandeweg werd het ook moeilijker om de
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beschikking te krijgen over de noodzakelijke levensbehoeften.
Alles was ‘op de bon’, dat wil zeggen dat via een
bonnensysteem schaarse goederen werden verdeeld. Er
ontstonden steeds meer tekorten: voedsel, benzine, textiel.

Maatregelen tegen joden
Al snel gingen vooral de joden de gevolgen van de Duitse
bezetting ondervinden. In de loop van 1941 begon de eerste
fase van hun uitsluiting: joodse bedrijven werden door de
Duitsers overgenomen, joden moesten hun radiotoestellen
inleveren, joden mochten niet meer in zwembaden en parken
komen. In augustus 1941 verschenen bordjes ‘Voor Joden
verboden’ in openbare gelegenheden en vanaf november
van dat jaar mochten zij zonder vergunning niet meer reizen.
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Meldplicht voor joden.

Tum van den Aker: 26 november 1942. Hitler heeft opdracht
gegeven alle Joden in Polen uit te roeien.
In juni 1942 woonden er 68 joden in Vught. Slechts vier
families doken onder. Uiteindelijk kwamen 30 joodse
inwoners van Vught om in een concentratiekamp. Fanny
Philips was een van hen. Ze was negentien jaar toen het huis
waar ze woonde werd gevorderd. Vanuit de fraaie villa
Muiserick moest de familie Philips naar een bovenetage aan
de Taalstraat en vervolgens naar de Helvoirtscheweg.
In mei 1942 moesten joden een gele ster op hun kleding
gaan dragen. Handhaving van de anti-joodse maatregelen

Jodenster (collectie Vughts Museum).

was dankzij die ster gemakkelijk. Veel Nederlanders waren
verontwaardigd over de anti-joodse maatregelen, maar
vrijwel niemand protesteerde in het openbaar. Fanny schrijft
hoe de ster haar leven ging bepalen:
Ik kom tegenwoordig niet meer zo dikwijls in de stad, nu ik
geen fiets meer heb en maar tussen 3 en 5 boodschappen kan
doen. Je weet geloof ik ook nog niet, dat ik helemaal niet
meer bij iemand op bezoek mag komen. Wat belabberd hè?
Uiteindelijk werden de joden uit de samenleving verwijderd
en opgesloten in kampen, waaronder Kamp Vught. Vroeg of
laat kwamen de meeste joden terecht in het ‘doorgangskamp’
Westerbork in Drenthe. Van daaruit werden ze met
goederentreinen vervoerd naar vernietigingskampen in OostEuropa. De meeste Vughtse joden die de dood vonden,
werden vermoord in Auschwitz.

Collaboratie
Terwijl de meeste Nederlanders de oorlog trachtten te
overleven door zich gedeisd te houden, was er een minderheid
die nadrukkelijk van zich lieten horen. Of eigenlijk twee
minderheden. Dat waren deels mensen die collaboreerden
met de Duitsers en aan de andere kant mensen die zich tegen
de Duitse bezetters verzetten.
Openlijke collaboratie kwam óók in Vught voor, bijvoorbeeld
door lid te zijn van organisaties als de Nationaal-Socialistische

Is het waar dat het U bekent is dat er in Vught nog Joden
loopen zonder ster. Iederen dag reizen zonder ster. Fietsen
zonder ster. De Bioscoop bezoeken zonder ster. Zwarte handel
doen op grootte schaal enz. enz.
Enkele Vughtenaren meldden zich om met het Duitse leger
mee te vechten in Oost-Europa en in Italië. Eén van hen
sneuvelde in 1943 bij Monte Cassino (ten zuiden van Rome);
een ander werd in datzelfde jaar als vermist opgegeven in de
buurt van Isidorowo (Oost-Oekraïne); een derde Vughtenaar
vond aan het eind van de oorlog de dood bij het verdedigen
van een bruggenhoofd bij Gotenhagen (tegenwoordig
Gdynia in Polen); en een vierde stierf na het einde van de
oorlog in Neuengamme, in krijgsgevangenschap.
De samenstelling van het Vughtse politiekorps was complex.
Het korps bestond uit oudgedienden met een lange staat van
dienst als veldwachter. Daar kwamen na verloop van tijd
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NSB-leider Mussert in Vught (Dagblad van Noord-Brabant,
1 juni 1942).

Beweging (NSB) en het Nationaal Front. Sommigen
werden lid omdat zij zich verwant voelden met het nazigedachtegoed. Maar er waren ook ‘brood-NSB-ers’: mensen
die om economische redenen lid werden. In Vught werd door
NSB-ers gecolporteerd met het partijblad Volk en Vaderland
en er werden NSB-bijeenkomsten gehouden, bijvoorbeeld op
het Marktveld. Veel mensen ergerden zich aan het arrogante
optreden van de NSB. Zo nu en dan kwam het tot vechtpartijen
tussen NSB-ers en leden van de Nederlandsche Unie. Over
en weer werden leuzen gekalkt.
Verraad lag steeds op de loer. Zo schreef een inwoner van
Vught in een anoniem briefje aan de politie:

Spaarpotje voor de NSB (NMKV).

‘Schalkhaarders’ bij, agenten die een op nationaalsocialistische leest geschoeide opleiding hadden gehad in
Schalkhaar. Ook leden van de Vrijwillige Hulppolitie kwamen
in het korps. Zij waren over het algemeen pro-Duits. In 1943
werd de korpschef, inspecteur F.M.C. Offermans, vervangen
door luitenant G.M. van Ravenzwaaij, een NSB-er en lid van
de Germaanse SS. De politie had onder meer de taak om
verzetsstrijders, zwarthandelaren en joden op te sporen en te

arresteren. Ze begeleidden ook gevangenen naar de kampen.
Daar werd verschillend mee omgegaan.

Verzet

32

Veel Vughtenaren raakten vanaf 1943 betrokken bij legale
en illegale hulp aan de gevangenen van Kamp Vught. Verder
waren individuele Vughtenaren betrokken bij het regionale
en landelijke verzet. De Vughtse advocaat mr. Harry Holla
speelde een belangrijke rol in de Landelijke Organisatie voor
hulp aan onderduikers (LO) en zat later in de top van het
landelijke overleg van illegale organisaties. Hij organiseerde
de financiering en distributie van bonnen voor onderduikers.
Hij was ook verantwoordelijk voor de verspreiding van het
illegale blad Vrij Nederland in Noord-Brabant. Holla was
verder betrokken bij pilotenhulp, ontvluchtingen uit kamp
Vught en het onklaar maken van bommen waarmee de
Duitsers aan het eind van de oorlog Kamp Vught wilden
opblazen.
Leny Holla-Aarts (na de bevrijding van Vught): Niet altijd meer
de angst te hebben of Vader nog wel thuis zou komen als hij
‘illegaal’ uit was; dat Vader weer gewoon thuis kan slapen
zonder dat we bang hoeven te zijn als er ’s nachts ’n auto in
de straat stopt; zonder de schrik als er ’s nachts ’n bel gaat
met de kans op huiszoeking in ’n huis vol met gekraakte
levensmiddelenbonnen, zegeltjes, persoonsbewijzen en meer
illegale papieren in de kinderbedjes, in de keukenkachel, de
poot van de oude kast en weet ik waar nog meer.
Er waren nog meer Vughtse verzetsmensen. Van hen noemen
we hier: Willem (Bib) van Lanschot (inlichtingendienst van de
Orde Dienst), Alphons Raaijmakers, Nol van Dijk en Pieter
van Lierop (pilotenhulp), Jacques Raaijmakers (coördinatie
koerierswerk), dokter F. Hillen (artsenverzet), ds. M.C. van
Wijhe (hulp aan onderduikers), kinderen van de in 1939
overleden burgemeester jhr.mr. W. van de Poll: Gijs, Wouter
(pilotenhulp) en Jan (Engelandvaarder) en hun zussen
Mariëtte en Cecile (koerierswerk). Gijs en Wouter van de Poll
en Pieter van Lierop werden opgepakt door de Duitsers en

Mr. Harry Holla

Willem van Lanschot MWO

Victor Swane

overleefden ternauwernood de concentratiekampen. Dat
lukte Victor Swane niet. Swane was student in Leiden en zou
als hoofd van de Parijse afdeling van een pilotenhulporganisatie
het slachtoffer worden van verraad (Christiaan Lindemans,
alias ‘King Kong’). Ook Victors broers Albert en Rudi
bestreden de bezetter. Albert was betrokken bij de hulp aan
joden en gevangenen van Kamp Vught. Rudi was piloot en
streed in Azië tegen de Japanners. Mr. Rob van Zinnicq
Bergmann ging ook deelnemen aan de luchtoorlog, maar
vanuit Engeland. Als Engelandvaarder werd hij daar opgeleid
tot piloot en voerde hij talrijke oorlogsvluchten uit. Willem
van Lanschot kreeg voor zijn verzetswerk de Militaire
Willemsorde.
Tenslotte een positief verhaal over de Vughtse politie. In
augustus 1943 werd de oprichter van het illegale blad Het
Parool, Frans Goedhart, alias Pieter ’t Hoen, met enkele
anderen op transport gesteld vanuit kamp Vught. Twee
Vughtse politieagenten, Frans Abrahams en Marinus
Leemhuis, moesten hen overbrengen naar het bureau.
Goedhart was ter dood veroordeeld en liep dus ernstig
gevaar. Abrahams bedacht daarom een ontsnappingsplan.
Terwijl Leemhuis de andere gevangenen afleidde, bracht
Abrahams Goedhart naar een achterkamertje, in afwachting
van zijn overdracht aan de parketwacht. Abrahams liet een
deur open die uitkwam op de achterplaats. Vervolgens moest
Goedhart zogenaamd naar de wc en wandelde hij via die
openstaande deur naar buiten. In de Taalstraat zag Goedhart
bij een deur het bordje ‘Dr. de Jager, arts’. Hij vertrouwde

erop dat de Nederlandse
artsen ‘goed’ waren en belde
aan. Terwijl buiten groot alarm
werd geslagen, werd Goedhart
door de dienstbode en de
vrouw van de dokter in
veiligheid gebracht. Abrahams
werd aanvankelijk veroordeeld
tot drie maanden gevange
nisstraf, maar in hoger beroep
werd hij vrijgesproken. Hij had
aannemelijk gemaakt dat hij
geen schuld had aan de
ontsnapping.

Arbeidsinzet
Duitsland gebruikte Nederland
zoveel mogelijk ten dienste
van de eigen oorlogsindustrie.
Dat gebeurde door het
weghalen van grondstoffen en Kamp Vught en omgeving. Aan de bovenzijde van deze naoorlogse foto: natuurbad de IJzeren Man. Vandaar loopt
producten uit ons land. Omdat dwars over de foto de Lunettenlaan, die uitkomt bij het Drongelens Kanaal (onderzijde foto). Rechts van de
er in Duitsland een tekort aan Lunettenlaan: het kampcomplex. Links van de laan kazernegebouwen en drie van de Lunetten
arbeidskrachten was, werd
geprobeerd
Nederlandse
arbeiders te werven. Aanvankelijk gebeurde dat op basis van
Duitsland. Onder de studenten die naar Duitsland werden
vrijwilligheid. Toen dat onvoldoende respons opleverde,
gestuurd, bevonden zich Roelf Burgers en Jan Boon, die in
kwam er dwang. Zo werden 9000 studenten die geweigerd
2006 zijn lotgevallen in een boek beschreef. Hij vertelt hoe ze
hadden een verklaring te tekenen dat zij zich zouden houden
in kampen werden gehuisvest en werk moesten doen in de
aan de regels van het Duitse bestuur (‘loyaliteitsverklaring’)
Duitse zware industrie. Een gevaarlijke omgeving, omdat die
en die daarom niet meer mochten studeren, opgeroepen om
industrie steeds meer het doelwit werd van geallieerde
naar Duitsland te gaan. Het aantal onderduikers nam
bombardementen. Daarbij vielen ook Vughtse slachtoffers.
daardoor aanzienlijk toe. Uiteindelijk werden er razzia’s
Wie het overleefde, was lange tijd van huis weg en leefde
gehouden om weigeraars te pakken te krijgen.
onder barre omstandigheden. Jan Boons afwezigheid duurde
Via de Arbeidsinzet (Arbeitseinsatz) werden ongeveer een
bijna twee jaar.
half miljoen Nederlanders in Duitsland tewerkgesteld. Het
kantoor van de Arbeitseinsatz voor de zuidelijke provincies
Kamp Vught
stond in Vught: het was gevestigd in Villa Elsa aan de St.In de eerste maand van 1943 werden Vughtenaren opeens
Michielsgestelseweg. Ook Vughtse mannen moesten naar
geconfronteerd met gevangenen die van het station naar de
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Tekeningetjes van gevangenen die gestraft worden en op appèl moeten

Aankomst van een transport op het Vughtse station, 9 april 1943 (foto:

staan (NMKV).

A.W.M. van Heel (NMKV).

Vughtse hei gedreven werden. Bouwvakkers uit Vught en
andere omliggende gemeenten waren daar al sinds het
midden van 1942 bezig met de bouw van een kamp.
Konzentrationslager Herzogenbusch (Kamp Vught) was het
enige officiële SS-concentratiekamp in Nederland. Van
januari 1943 tot september 1944 herbergde het in totaal
31.000 gevangenen. Van hen kwamen ongeveer 750 in het
kamp om het leven, door uitputting, ziekte of executies.

een vliegtuigsloperij en een werkplaats van Philips. Er waren
ook Aussenkommando’s, buiten het kamp, waar gevangenen
arbeid moesten verrichten; In Vught en Den Bosch
(bijvoorbeeld de Michelinfabriek), maar ook verder weg in
Moerdijk. In het kamp moesten gevangenen vaak uren op
appel staan, ter controle, maar ook om hen te intimideren en
uit te putten.

Het kamp herbergde diverse afdelingen die eigenlijk een
gevangenis binnen de gevangenis waren. Daarin werden
joden ondergebracht, politieke gevangenen, gijzelaars,
zwarthandelaren en criminelen, maar óók Jehovah’s
getuigen. Mannen en vrouwen waren van elkaar gescheiden.
Behalve Nederlanders herbergde Kamp Vught ook ongeveer
1000 Belgische gevangenen, 200 Fransen en 100 Duitsers.
Op 13 januari 1943 kwam op het Vughtse station het eerste
transport met gevangenen aan: 250 politieke gevangenen uit
Kamp Amersfoort. Het was erg koud. Ze moesten te voet
naar het kamp, dat nog niet af was. Ze werden aan het werk
gezet om het kamp mee af te bouwen. Na verloop van tijd
kwamen er werkplaatsen waar gevangenen moesten werken:

De verontwaardiging van de Vughtse bevolking over de
behandeling van de gevangenen leidde tot enige protesten,
maar vooral tot hulpverlening. Geïmproviseerd en spontaan,
op kleine en grote schaal. In april 1943 was in Vught een
hele organisatie gevormd die zich bezighield met hulp
verlening aan de gevangenen. Centraal punt was Huize
Bergen, het woonhuis van het echtpaar Van BeuningenFentener van Vlissingen. De familie was rijk geworden door
de handel in steenkolen en had veel contacten met
ondernemers in binnen- en buitenland. De familie was zeer
betrokken bij het sociale leven in Vught. Mevrouw Van
Beuningen speelde een centrale rol in de hulp aan de
gevangenen in kamp Vught. Tientallen mensen gingen op
Huize Bergen boterhammen smeren en pakketten met

levensmiddelen klaarmaken. Vanuit het hele land kregen ze
geld en hulpgoederen. Om op grote schaal extra voedselhulp
te kunnen geven was de medewerking van de kamp
commandant nodig. Dat kostte moeite, maar lukte wel.

een onmisbare schakel in het contact van gevangenen met
hun familie. Dat gold bijvoorbeeld voor badmeester Henk
van der Pas van de IJzeren Man, voor installateur Jo van den
Meerendonk en transporteur Marinus (Ties) van Esch.

Op het station was bij transporten hulp aanwezig. Zuster
Aleida Hulsman van het Wit-Gele Kruis speelde daarbij een
belangrijke rol, evenals bij de landelijke voedselacties.
Mevrouw E. Timmenga-Hiemstra was óók een van de
drijvende krachten achter de burgerhulpverlening aan gevan
genen. Haar ‘hoofdkwartier’ was het Stationskoffiehuis
(Beukenhof). Vanaf april 1943 ging zij zich toeleggen op het
sturen van ‘familiepakketten’ aan gevangenen van wie ze
vermoedde dat die van thuis niets ontvingen. Die pakketten
moesten voorzien zijn van namen en kampnummers. Om die
te verkrijgen probeerde zij met haar helpsters zoveel mogelijk
contact te leggen met gevangenen. Ook hielden zij zo veel
mogelijk bij welke gevangenen op transport werden gesteld.
De medewerking van politiemensen en spoorwegpersoneel
was daarbij van groot belang. Een enkele keer kon een

Op 6 en 7 juni 1943 vond het meest dramatische transport
plaats van joden uit kamp Vught. Met twee treinen werden
alle joodse kinderen tot 16 jaar, de kleintjes begeleid door
één van de ouders, weggevoerd. De joodse kampleiding:

Briefje van Hetty Voûte. Uit de trein geworpen toen ze op transport werd
gesteld (Vughts Museum).

stationsmedewerker (Willem Jooren) zelfs een gevangene
laten ontsnappen.
Daarnaast waren arbeiders en omwonenden van het kamp

Tot ons groot leedwezen moeten wij U op de hoogte stellen
van een verschrikkelijk ongeluk, dat ons getroffen heeft. Op
hoog bevel van elders moeten alle kinderen van 0 tot ca. 16
jaar het Kamp verlaten om, zoals men ons meedeelde, in een
speciaal Kinderkamp te worden ondergebracht.
De treinen gingen naar Westerbork. Maar al snel werden de
meeste joden van dit transport uit Vught, 3014 personen,
waaronder 1269 kinderen, doorgestuurd naar het oosten,
naar Sobibor. Daar werd iedereen direct na aankomst op 11
juni 1943 in de gaskamers vermoord.
Op 15 januari 1944 werden in cel 115 van de Bunker (de
gevangenis van Kamp Vught) vierenzeventig vrouwen
opgesloten. Dit ‘Bunkerdrama’ kostte tien vrouwen het leven.
Terwijl de geallieerde troepen in aantocht waren, werden in
augustus en begin september 1944 minstens 329 gevangenen
uit Kamp Vught gefusilleerd op Lunet 2. Het betrof
voornamelijk Nederlandse politieke gevangenen.
Bij het naderen van de geallieerde troepen besloten de
Duitsers de nog aanwezige gevangenen over te brengen
naar kampen in Duitsland. Op 5 en 6 september 1944 was
het zover. De mannen gingen naar Sachsenhausen en de
vrouwen naar Ravensbrück. Een groep gijzelaars bleef achter
om het kamp op te ruimen. Het was een chaotische periode.
Zuster Hulsman, die zich presenteerde als vertegenwoordigster
van het Rode Kruis, kreeg de leiding over het kamp. Bijna alle
Duitse en Nederlandse SS’ers die iets te maken hadden met
het kamp verdwenen met de noorderzon.
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arbeider vermomde politieagenten (J.Jansen en W.M.
Leemhuis). Zij maakten de bommen onschadelijk, een
hachelijk karwei dat gelukkig zonder ongelukken verliep.

Onderduikers
Maar weer even terug in de tijd. Zoals overal in Nederland
doken mensen onder omdat ze zich bedreigd voelden. Als ze
die stap tenminste durfden zetten. Want onderduiken was
ook gevaarlijk: afhankelijk worden van anderen, altijd het
risico van verraad en volstrekte onzekerheid hoelang de
oorlog nog zou duren. Bij de onderduikers ging het vooral
om joden, militairen die in 1943 niet opnieuw in
krijgsgevangenschap wilden gaan, mensen die ook vanaf
1943 probeerden te ontkomen aan de Arbeidsinzet (zoals
studenten), verzetsstrijders en – na de spoorwegstaking in
1944 - spoorwegmedewerkers.
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Installateur Jo van den Meerendonk kwam voor zijn werk in Kamp Vught en
smokkelde briefjes van gevangenen in zijn soldeerbout naar buiten. Ook
namen hij en zijn vrouw een joods kind in huis. Op de foto dochter Tiny met
haar ‘broertje’ Joop in de Taalstraat, vlak na de bevrijding (NMKV).

Van één van de achtergebleven Wehrmachtofficieren, de
Oostenrijker Zerbes, hoorde zuster Hulsman dat er een
springlading was aangebracht bij verschillende kampge
bouwen. Dat vond ze zonde; het zou toch een mooi TBCsanatorium kunnen worden. Daarom zocht ze contact met
het verzet (Holla) en ir. L.J. Kramers. Terwijl de
Wehrmachtcommandant van niets wist, bedacht Kramers een
sabotageplan. Hij deed een beroep op de Vughtse installateurs
Jo van den Meerendonk en Ad Broeders en enkele als

Geallieerde vliegtuigen boven de Mariakerk in Vught (BHIC).

Vier joodse families uit Vught doken onder. De meeste
familieleden overleefden zo de oorlog. Hier en daar vonden
joodse kinderen onderdak en gingen door als kinderen van
het betrokken gezin. Dat gold bijvoorbeeld voor
onderduikertjes bij de families Brinkman, Van den
Meerendonk en Holla. Onder
duikers huisvesten was niet
zonder gevaar. Zo arresteerde de Sicherheitsdienst (SD) het

echtpaar Didde dat joodse
onderduikers had gehuisvest.
Aan de Helvoirtseweg waren
zonder het van elkaar te weten
twee landelijke politici onder
gedoken. Op nummer C 21e (nu
205) had de voorzitter van de
Sociaal-Democratische Arbeiders
partij SDAP), Koos Vorrink,
onderdak gevonden bij de familie
Varekamp. Van daaruit nam hij
deel aan verzetsactiviteiten. Op
nummer 102a (nu 114) zat de
leider van de kleine Revolutionair
Socialistische
Arbeiderspartij
(RSAP),
oud-Kamerlid
Henk
Sneevliet, bij zijn zus Christien
Smeets-Sneevliet. Sneevliet had
een belangrijke rol gespeeld bij de Britse troepen passeren het huis van de familie Grips in de Taalstraat (BHIC).
oprichting van de communistische
partijen in Indonesië en China. Later was hij tegenstander
Dinsdag’. Pas bijna twee weken later, op 17 september,
geworden van Stalin. Na de Duitse inval was hij met zijn partij
startten de geallieerden operatie ‘Market Garden’, een poging
onmiddellijk ondergronds gegaan en begonnen met de
om in één klap de bruggen over de grote rivieren in handen
verspreiding van illegale bladen.
te krijgen. Dat mislukte in Arnhem (Een brug te ver…).
Dat werd hem uiteindelijk noodlottig: een colporteur werd
opgepakt en gaandeweg werd Sneevliets organisatie
Leny Holla-Aarts: Vanmiddag om ’n uur of een begonnen de
opgerold. Hij werd in 1942 ter dood veroordeeld en in
Engelschen ineens zwaar te vliegen. We dachten eerst aan ’n
Amersfoort geëxecuteerd. Ook Vorrink kregen de Duitsers in
gewone vlucht bommenwerpers, maar al gauw zagen we dat
handen, door infiltratie van de beruchte Anton van der Waals.
er iets nieuws was en dat de meeste vliegtuigen ’n groot
Hij werd overgebracht naar Sachsenhausen en kwam in 1945
zweefvliegtuig op sleeptouw hadden. Heel laag kwamen ze
sterk verzwakt weer vrij.
over gevlogen bij honderden. Overal waar je keek was de
lucht vol. ’t Was ’n prachtgezicht. ’t Afweergeschut begon te
Bevrijding
blaffen, onder de beukenboom stond een Duitsche auto met
Begin september 1944 ging het gerucht dat de geallieerde
mitrailleur, die ook begon te knallen. ’n Paar huizen verder
troepen de Nederlandse grens waren gepasseerd. Duitsers en
stond een dolle Duitscher er met ’n revolver op te schieten.
Nederlanders die met de Duitsers gecollaboreerd hadden
sloegen op de vlucht. Het gerucht bleek niet te kloppen.
Vanuit de corridor die van Eindhoven naar Nijmegen was
Dinsdag 5 september zou de geschiedenis ingaan als ‘Dolle
veroverd, begonnen de geallieerden aan de bevrijding van
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slachtoffers waren. (…) Toen ik tot de kelder doordrong, bleken
twaalf menschen ongedeerd in de kelder. Ze hadden uit angst
zoo luid gebeden, dat ze de instorting van ’t huis niet gehoord
hadden. (…) Ook het huis ernaast blijkt nu vrijwel geheel
ingestort. Op ’t Versterplein bleken vele huizen geraakt. De
straat en het plein zitten vol granaattrechters.

Weggeworpen Duitse geweren in de Kleine Gent
(Vughts Museum).
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Brabant. Op 26 oktober bereikten de eerste Britse troepen
Vught. Een dag later was heel Vught bevrijd. De bevrijding
eiste zijn tol. Huizen werden getroffen door granaatvuur en in
Cromvoirt bliezen de Duitsers de kerktoren op.
Ir. H.M. Buskens: Toen het huis achter ons [in de Marggraffstraat]
een of meer voltreffers kreeg, ben ik direct gaan zien of er

Onder de Vughtse bevolking waren 27 dodelijke slachtoffers
te betreuren. Toch overheerste de vreugde. Allerlei comités
organiseerden bevrijdingsfeesten. De geallieerde troepen
(eerst Britten/Schotten en vervolgens Canadezen) werden
gastvrij ontvangen. Sommige Vughtse meisjes werden
verliefd op een bevrijder. Sommigen trouwden. Anderen
bleven alleen achter, soms met een ‘bevrijdingsbaby’…
Ook na de bevrijding van Vught vielen er nog slachtoffers en
werden huizen beschadigd. De oorlog tegen Duitsland ging
door en neerstortende V-1’s richtten grote schade aan.
Verder vielen er doden – vooral kinderen – door het spelen
met munitie.

(Basistekst: Jeroen van den Eijnde)
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