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REDACTIONEEL 

Dit jaar herdenken we de negenenveertigste verjaardag van de bevnjdmg 
van Helmond op 22 en 25 september 1944 Twee data om nog steeds bij 
stil te staan. 

Met veel plezier en niet minder zorg heeft de redactie van Helmonds 
Heem zich dan ook over de productie van dit nummer gebogen. Het 
resultaat biedt een beknopt overzicht van de gebeurtenissen die hebben 
geleid tot de bevrijding van Helmond van de Duitse overheersing in 
september 1944. De nadruk ligt daarbij op de 'traditionele' en militaire 
geschiedschrijving. Daarvoor zijn een groot aantal, merendeels bekende, 
bronnen geraadpleegd. 

Dit boekje is daarmee de pendant van het boek dat de Heemkundekring 
Helmond-Peelland volgend jaar bij de vijftigste verjaardag van de bevrij
ding gaat presenteren. Een werkgroep van de heemkundekring is al ruim 
een jaar bezig de herinneringen van (oud) Helmonders aan die tijd op te 
tekenen en vast te leggen. Dat resulteert in een rijk geïllustreerd boek 
van ongeveer 350 pagina's met uniek materiaal. 

Het te verschijnen jubileumboek biedt een onthullende kijk in het leven 
tussen D-Day en 5 mei 1945. Verhalen over vreugde en verdriet in oor
logstijd, onderduiken, angst en verwarring. 

Dit IS tevens de goede plaats om het gemeentearchief te danken voor de 
omvangrijke medewerking bij het maken van dit en alle andere nummers 
van Helmond Heem 
WIJ danken Leo van Aerle die bereid was zqn vakkennis in te schakelen 
om de tekst van dit nummer te schrijven Onze dank gaat tevens uit naar 
V H J M van Neerven die het manuscript van de nodige kanttekeningen 
heeft voorzien. 

De Redactie 
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Dit boek is opgedragen aan John 
Bruce Millar, 2nd Lt. van het 
3rd Royal Tank Regiment, zoon 
van Edgar John en Maggie 
Millar, Dereham Norfolk. 
Gestorven op 22 september 
1944 in de leeftijd van twintig 
jaar. 

In hem gedenk ik de 50.000.000 
doden, de trieste balans van de 
Tweede Wereldoorlog. 

184 Helinonds Heem 



De militaire operaties rond de bevrijding van Helmond 

HELMOND IN DE TANG GENOMEN 

Door L. van Aerle 

VOORWOORD 

Op 25 september 1993 is het negenenveertig jaar geleden dat 
onze stad haar bevrijding van de Duitse overheersing vierde. 
De Heemkundekring Helmond-Peelland gaat volgend jaar een 
omvangrijk boek publiceren met de herinneringen van talloze 
Helmonders aan die tijd. In dit artikel wordt de militaire kant 
van de bevrijding in 1944 op een rij gezet. Ik heb me bij het 
schrijven ondermeer gebaseerd op officiële stukken uit diverse 
Britse en Duitse (leger)archieven, dagboeken, logboeken en 
betrouwbare verslagen van Engelsen en Helmonders. 

Tijdens recent gehouden interviews met Helmonders bleek, dat de 
mensen zich in het algemeen de bevrijding goed herinneren. Maar 
over de identiteit van de militaire onderdelen zijn de mensen nogal 
onwetend. In het licht van die tijd is dat niet verwonderlijk. Men 
was intens dankbaar voor de herwonnen vrijheid. Het was de Hel
monder toen echter worst of onze bevrijders uit Engeland of van 
de Zuidpool kwamen. De bevolking stopte ze onder de verzamel
naam 'Tommie' en vierde de bevrijding. Nu nog houden sommige 
stadsgenoten stellig vol dat het Amerikanen en Canadezen waren. 
Ook bij het noemen van data worden de meest fantastische vergis
singen gemaakt. 

Dit gemis aan kennis heeft in het verleden gezorgd voor een aantal 
pijnlijke vergissingen. Zo staat t)p één van onze bevrijdingsmonu
menten een verkeerde regimentsaanduiding. Op het monument 
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midden in Stiphout staat ten onrechte de Fife and Forfar Yeoman
ry genoemd in plaats van de 23rd Hussars. 
En omdat een Helmonds comité aanvankelijk eenzijdig een bepaald 
regiment naar voren schoof, werd ten onrechte de indruk gewekt 
dat louter aan het optreden van dit Royal Norfolk regiment Hel
mond haar bevrijding te danken heeft. 

Met deze publicatie willen we recht doen aan de mensen die deze 
regio negenenveertig jaar geleden hebben bevrijd. Legerkorpsen, 
regimenten en bataljons zijn immers geen strategische blokken 
wapenkunde, maar groepen mensen die ten koste van zeer veel een 
eind maakten aan de ontregeling van onze verstoorde, bedreigde 
en vervolgde samenleving. 

Over onze stad en regio gedurende de Tweede Wereldoorlog is al 
vaker geschreven. 

• Zo verscheen kort na de bevrijding het vermoedelijk door 
onze stadsgenoot Paul Knijpers geschreven en door C.J. Bex te 
Nuenen uitgegeven boekje 'Helmond rond de oorlogsjaren'. 
• Van meer belang bleken de artikelen van de hand van Piet 
van der Zanden, die onmiddellijk na de bevrijding in het door 
drukkerij Schriks te Asten uitgegeven weekblad Peelbelang 
verschenen. 
• Onze stadsgenoot Jan Zeeuwen zette, in zijn in eigen beheer 
uitgegeven 'Intermezzo', onder andere zijn oorlogservaringen 

t op schrift. 
• In 1977 verscheen van de hand van drs J. Bartholomeus 
'Helmond 1940-1945 - een geschiedenis van de stad tijdens de 
jaren der bezetting'. 
• In 1979 tenslotte verscheen als V.V.V.-uitgave 'Helmond 35 
jaar bevrijd', een door tijdnood vluchtig geschreven fotoboek. 

De hierboven genoemde uitgaven gaan óf zeer gespecialiseerd over 
het bestuurlijk en ambtelijk gebeuren, óf zijn zeer oppervlakkig en 
incompleet. Bovendien is in géén van deze werken de juiste identi
teit gegeven van de militaire eenheden aan wie onze stad en regio 
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daadwerkelijk hun bevrijding te danken hebben. Mogen we dit 
laatste, zacht uitgedrukt, ondankbaar en onzorgvuldig noemen? 

Voor de generatie die de oorlog heeft overleefd, hoop ik dat het 
lezen van dit boekje - en het volgend jaar te verschijnen boek -
zal leiden tot een hernieuwd overdenken in dankbaarheid, liefst 
gekoppeld aan eigen ervaringen. 
De jongere generatie Heimonders wil ik wijzen op een uitspraak 
van Bertold Brecht. Doelend op Hitler en synoniem voor alle 
'grote leiders' zei Brecht: 

"De teef die deze bastaard haarde, 
kan morgen weer loops zijn." 

Het einde van de Tweede Wereldoorlog was het begin van een 
nieuwe tijd. Veel jongeren reageren tegenwoordig op verhalen, 
documentaires en publicaties over deze oorlog in de geest van: 
"Ouders en grootouders, dit was jullie conflict. Wij zijn van na de 
oorlog." 

Moge voor wat dat laatste betreft deze generatie gelijk krijgen! 

Helmond, augustus 1993 
Leo van Aerle 
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MEI 1940 TOT SEPTEMBER 1944, EEN SFEERBEELD 

Na de Duitse bezetting van Helmond op Pinksterzaterdag 11 
mei 1940 volgde op 15 mei de invoering van de Duitse tijd. 
Ook de Helmondse klok werd 1 uur en 40 minuten vooruit 
gezet. Deze handeling zou voorlopig de laatste vooruitgang zijn 
die Helmond kon bespeuren. Wel werd op 16 mei het uitgaans
verbod opgeheven en mocht de Helmonder weer zijn stad in. 
Hem werd zelfs toegestaan tot elf uur 's avonds zijn borreltje 
in de vertrouwde Helmondse cafésfeer te drinken. Aan de ver
woeste bruggen werd hard gewerkt door Duitse Pioniers. Deze 
Pioniers waren in het algemeen oudere en gemoedelijke militai
ren, veelal afkomstig uit Beieren. De firma Begemann was met 
de reparatie van de Veestraatbrug druk in de weer. De Hel
monder hervatte zijn en haar werkzaamheden. Het dagelijkse 
leven leek weer wat genormaliseerd. Angst en onzekerheid 
bleven echter bestaan. 

De bezetter richtte in de Augustinus-leeszaal aan de Markt de 
Ortskommandantur in. Het is opvallend hoe goed de Duitsers op 
de hoogte waren van de sociaal-politieke verhoudingen in Neder
land en dus ook in Helmond. De bezetter kwam hier letterlijk 
aangetletst met alle gegevens over de stad zwart op wit bij zich. 
In de vier vellen notities staat onder andere dat de Helmonder 
"Katholisch (Faul, Star, Weich)" (zou) zijn en dat burgemeester 
Moons en zijn wethouders "zum Teil deutschfreundlich" zijn, in 
tegenstelling tot politiecommissaris Lovis die 'deutschfeindlich' 
wordt genoemd. Tussen andere strategische gegevens staat aange
geven hoeveel mensen in scholen en hotels ondergebracht kunnen 
worden, en dat de stad niet over automatische interlokale telefoon-
en telegraafverbindingen beschikt. 

Met deze gegevens en een landkaart bij de hand gingen ze recht
streeks naar politiebureau en postkantoor. 

De eerste dagen na 11 mei was de verblijfplaats van onze eigen 
militairen nog niet bekend. Later volgde het bericht dat zes dienst-
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plichtige Helmonders waren gesneuveld tijdens de inval van de 
Duitsers in Nederland. 
Ook de zeventien manschappen van de Helmondse luchtwachtafde-
ling waren nog vermist. Zijn wisten op 11 mei met Nederlandse 
troepen naar het zuidwesten te ontkomen. Later zou blijken dat 
van deze groep drie stadsgenoten waren gesneuveld. Het waren 
W. Jansen uit de Van Hoeckstraat, L. van Bree uit de Karel Ray-
makersstraat en J. Grinwis uit de Wolfstraat. Drie uit Helmond 
afkomstige militairen slaagden erin om via Zeeland en Frankrijk 
naar Engeland te ontkomen, te weten W. Neervens, L. van der 
Heijden en P. Slits. De overige luchtwachters keerden behouden in 
onze stad terug. 

Slachtoffers 

•• Hel huis op hoek Houne Parallelweg/EnckevoinsUoai na de bomimiag van 23 mei 
1940. Hierbij vielen vier Joden. Foto: mw. F Heniiam. 
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De Duitse inval trof niet alleen de Nederlandse militairen. Agent 
Roeien (52 jaar) werd bij de inval door de Duitsers neergeschoten. 
De achttienjarige Wim Haenen werd vermoedelijk getroffen door 
verdwaalde Nederlandse politiekogels. 
Het bombardement van 23 mei 1940 's avonds op Mierlo-Hout 
kostte aan vier burgers het leven: Alexander Heidens (68 jaar), 
Sjef Spoormakers (45 jaar), Frans van de Kimmenade (45 jaar) en 
Hendrik Smits (29 jaar). Een aantal Helmonders is blijvend invali
de geraakt. 

De Nederlandse militairen die door de Duitsers krijgsgevangen 
waren genomen, werden hieruit op 24 mei ontslagen. 

Op woensdag 29 mei kwam het treinverkeer in Helmond weer op 
gang. De hoop op beëindiging van de bezetting door optreden van 
Franse en Belgische legers, bijgestaan door het Britse expeditie-
leger, ging op 29 mei in rook op. België had gecapituleerd. De 
Duitse bezetting was een voldongen feit geworden. Hoe ontstel
lend de gevolgen van de Blitzkrieg waren geweest, zag de Hel
monder nu zelf. Dagelijks passeerden treinen volgestouwd met 
krijgsgevangenen uit vooral Frankrijk. De veewagens waarmee 
deze transporten plaatsvonden passeerden ook onze stad. Menig 
Helmonder herinnert zich deze beelden maar al te goed. Vooral 
van het transport van gekleurde Franse troepen afkomstig uit 
Noord-Afrika. Het zien van de wagons met gewonden en deerlijk 
verminkten maakte diepe indruk. Dat deed veel stadsgenoten 
besluiten om voedsel en rookwaar door alle mogelijke openingen 
deze wagons in te krijgen. Op vrijdag 14 juni kwam een verbod 
om deze minimale vorm van humanitaire hulp nog langer te bie
den. 

Om hun woorden kracht bij te zetten, gristen de Duitsers het 
aangerijkte voedsel uit de handen van onze stadsgenoten en trapten 
emmers water omver. 
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"Wieder ein herrlicher Ziey" 

• Nazi-propaganda boven de Steenweg. Fotograaf onhekeiul. 

Dan de indoctrinatie. De bezettende macht liet het natuurlijk niet 
na ons te onderwerpen aan hun propaganda-apparaat. Het journaal 
dat in de bioscopen vooraf ging aan de Duitse UFA-films, bracht 
met luid geschal de overwinningen van de Duitse legers. Andere 
films dan die welke de bezetter geschikt vond mochten niet ge
draaid worden. 
Helmonders waren vaak de stalen commentaarstem van deze pro-
paganda-produkten vóór, door in koor de standaard-uitspraken als: 
"Wieder ein herrlicher Sieg" of "zwanzig Feindpanzer abgeschos-
sen" net vóór de commentaarstem te brullen. Of de bezetter dit 
toch duidelijke strategische inzicht der Helmonders waardeerde 
valt niet op te maken. Spandoeken met het "V voor Victorie", 
"Duitsland wint voor Europa op alle fronten", werden uiteraard 
verplicht opgehangen, maar verdwenen met de regelmaat van de 
klok spoorloos. De kranten vermeldden tijdens de bezetting na
tuurlijk dagelijks de glorie van het 'duizendjarige rijk'. 
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Sportsfreund 

Deze eerste periode van de bezetting leek mee te vallen door de 
correcte houding van de bezettende militairen. Meer angst en 
hinderlijke overlast werd veroorzaakt door N.S.B.-ers, die nu hun 
vermeende macht maar al te graag toonden. De toch redelijk 
sportief ingestelde Helmonder had hiervoor soms een aan de boks-
sport ontleend antwoord in huis: de klap voor de hersenpan. Onze 
Helmondse 'Sportsfreund' moest na het plaatsen van zulk een stoot 
wel zorgen dat hij een goed onderduikadres kreeg. 
Ons politie-apparaat bestond aan het begin van de oorlog uit -
voor ons - betrouwbare mensen. Later werden daar 'Schalkhaar
blagen' aan toegevoegd. Deze jonge mannen waren in opleidings
instituut Schalkhaar bij Deventer geïndoctrineerd met nazi-denk
beelden. Ze veroorzaakten in ons politiekorps veel moeilijkheden. 
Tal van andere overheids- en semi-overheidsinstanties (bijvoor
beeld de brandweer) werden aan banden gelegd. Hetzelfde gold 
voor het merendeel van het verenigingsleven. Nederlanders moch
ten geen eigen identiteit meer hebben. 

Analfabeten 

Ook het onderwijs werd bemoeilijkt. De klaslokalen konden nau
welijks meer verwarmd worden. In de laatste oorlogsjaren werden 
lokalen gevorderd, zodat meerdere klassen in één ruimte les moes
ten volgen. Voor een kleine groep Helmonders hét excuus om hun 
vermoedelijk toch al niet royaal aanwezige studie-ijver te camou
fleren en de gok op analfabetisme maar te wagen... "Dor konne 
w^i tog niks an doen..." 
Mogelijk kwam de volgende beslist creatieve vertaling dan ook uit 
de mond van één van deze levenskunstenaars: onmiddellijk na de 
bevrijding werd door de Britse militaire politie een woud van 
verkeers- en tactische wegbewijzering aangebracht. Op de kop 
Veestraat/Markt stond een bord met de tekst 'No left turn'. Hier 
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werd de Helmondse vertaling dan ook prompt 'Gin light in den 
torre'. 

Stadsbestuur 

Het arbeidsbureau werkte onder zware druk van uiterst strenge 
bezettingsregelementen. Maar ook hier waren mensen op hun post 
die vele stad- en streekgenoten geweldig geholpen hebben. Dik
wijls met ernstige risico's voor henzelf en hun gezin. 
Op het stadhuis werd de beklemming van bezet zijn steeds duide
lijker merkbaar. Gedwongen door de bezetter werkte de in augus
tus 1938 aangestelde burgemeester A. Moons enkele jaren mee om 
de stad bestuurbaar te houden. Hij werd hierin bijgestaan door 
wethouder en loco-burgemeester J. Ebben, die zich waar maar 
mogelijk tegen de bezettende macht verzette. 
Ebbens taak werd nog zwaarder toen op 13 september 1943 de 
sterk pro-Duitse Harmen Maas tot burgemeester werd benoemd. 
Maas was "een overtuigd N.S.B.-er die geweldig voor de partij in 
de weer was. (..) Hij respecteerde de mening van anderen (..) en 
men kon open met hem van gedachten wisselen, zonder gevaar 
voor latere represailles," schrijft Bartholomeus in 'Helmond 
1940 - 1945. Maar hij had ook "een sterke geldingsdrang (..) en 
een zwak voor roken en drinken." Na de oorlog beschrijven zowel 
wethouder Ebben als gemeentesecretaris H. Hikspoors hem als een 
bekwaam bestuurder. 

Op vrijdag 30 april 1943 maakte de bevelhebber van de bezettende 
macht bekend dat de Nederlandse militairen weer opnieuw in 
krijgsgevangenschap zou worden gevoerd. Daardoor ontstond 
grote onrust. Veel ex-militairen zochten hun heil in onderduiken, 
meestal naar het platteland. 
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BEKENDMAKING. 
'» C r a T e II b a g e, 29 April. — De Wehrmachlbefelilababcr in den 

^iicderianilcn, General der Flicger Fr. Cliribtianaen, maakt bet Tolgende bek end i 
Na de capliulalie van de NcdcrI. wccrmacbt in JMei 1940 heeft de Fuehrer 

en opperbevelhebber van de Diiitschc weermarht bevel gegeven lot onniid-
detlijkc invrijlieidatcllbig van de Nederlandtche aoldaten uit de krijgsgevan-
genai'liap. Deze maatregel werd vanr.elfaprekend genomen op voorwaarde, 
dat de NederlantUcbe otTlcicren en nianarhappen deze grootmoedige hanilcl-
wijzc met een dieuovrrecukumstige Kunding ten aanzien van de Duit>rhe 
bezettende macht zouden bcantwuordon. Een groot gedeelte van hen heelt 
aaft deze verKachling voldaan ; in vele gevallen ia echter onder invloed 
van oiperantwoordclijke ophitsers een Irgenovergeatelde ontwikkeling gevolgd. 

fïi'eds in Mei 1912 moesten dcrlialve do voormalige beroepaolliciercn 
opnieuw in krijgsgevangcnachap worden weggevoerd. De Duittche weermorht 
heeft aindadien bijna een vol jnar ialfn verstrijken in de ver^i achting,-dat 
deze duidelijke wuarachuwing zou worden verataan. fn feite hebben echter 
alzondcrlijke leden van de voormalige Nedërl. weermacht door hun vijandig 
gedraq telkeiib opnieuw het verlrouiven, dat bij hun vrijlating in hen werd 
gealeld, geschonden. Dil niiabruik van een volkomen vrijwillig leruggo-
ariionkcn vrijlieid wordt thanff niet langer meer geduld. 

!*c VrchrinuchlbefehUhabfr in den Nicderlandcn beveelt derhalve, dat de 
Icdrn •̂ull de ^•oor^lMligc Nedfrlandhchc wcerniuclu terstond opnieuw in krijgs-
gcvangrnarhap worden weggevoerd. Hij zal de betrokken prraouoi In de 
dugblndprrs tut peraponlljkc aannieldbig oproepen. Wie aan den oproep Yun 

den W chrniachtbefehlahaber geen gevolg geeft of Irarht, zich op andere 
wijze aan de krijgagcvanpenachap te onttrekken, moet op do atrcngate 
ninalrrgelcn rekenen. Dil geldt eveuecna voor por.sonen, die de betrokkenen 
bij dergelijke pogingen ondersteunen. Allen, die thana in krijg'gevuneen • 
flchap i i ioe len terugkeeren, hebben dit uitsluitend aan de ophitaera te doukcr<, 
die door hun mi!>dadig gedrag dezen maatregel noodzakelijk maakten. 

•• De bekendmaking van generaal Fr. Chrlsiianxen die leidde lol de slaking in april/mei 

1943. 

Weerstand 

Op zaterdag 5 juni 1943 riep de bezetter de in 1920 geboren man
nen op voor de verplichte aanmelding voor de arbeidsinzet. Dtze 
oproep leidde tot heftig verzet en zelfs een algehele fabriekssta-
king. De bezetter reageerde hierop met het sturen van extra troe
pen naar Helmond. 
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Hierna groeide het aantal onderduikers. Het risico van onderduiker 
of gastgever zijn, nam loe dot)r verscherpte razzia's. Deze walge
lijke mensenjachten hebben ook in onze omgeving gezorgd dat 
mensen afschuwelijke tijden in concentratiekampen doorbrachten, 
soms tot de dood toe. 
Veel mannen uit Helmond en regio werden onvrijwillig in Duits
land in de oorlogsindustrie tewerk gesteld. Voor velen was dit een 
angstige tijd. De geallieerden immeis trachtten de Duitse oorlogs
industrie plat te bombarderen. Pas na de capitulatie van Duitsland 
konden de meeste Helmondse 'Frenulaibeiter' weer in onze stad 
terugkeren. 
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In deze moeilijke tijd kon de Helmondse burger rekenen op de 
hulp van diverse ambtenaren. Deze overheidsdienaars hebben vaak 
riskant werk gedaan. Zij werden daarin bijgestaan door enkele 
politieagenten. Veelal ging het om tijdig waarschuwen voor razzi
a's en hulp bij het vinden van 'duikadressen'. 
Maar de bezetter trok de ketenen steeds strakker aan en dag na 
dag werd dit meer voelbaar. Joodse stadsgenoten werden wegge
voerd of verdwenen zomaar uit ons midden. Ook verdwenen 
Helmonders die met handelingen bezig waren die de bezetter niet 
welgevallig waren, naar strafgevangenissen zoals het beruchte 
'Oranjehotel' te Scheveningen. 

Radio's inleveren 

Naarmate de oorlogsjaren vorderden, werd het offensief van de 
Engelse en Amerikaanse luchtmachten tegen Duitsland steeds 
heftiger. En dus ook tegen doelen in ons land. Beangstigend soms, 
vooral als 's nachts boven de Peel de Duitse schijnwerper- en 
Flak-batterij en [Fliegerabwehrkanone] zich op hun prooi wierpen. 
Naast angst gaf dat ook hoop. Hi)op op het nog onduidelijk tijd
stip, waarop de bevrijding werd verwacht. Het lange wachten 
begon. 
Natuurlijk was de Duitse luchtafweer succesvol en haalde geal
lieerde jachtvliegtuigen en bommenwerpers uit de lucht. Een flink 
aantal vliegtuigen stortte daardoor neer in de Peel. De wrakstuk
ken werden opgehaald en met veel propagandistische omhaal door 
Helmond naar het station gebracht. Vervolgens werden ze per 
spoor naar Duitsland afgevoerd. Het zal de Helmonders pijn ge
daan hebben. 

In juni 1943 kwam het bevel om alle radiotoestellen in te leveren. 
Deze werden onder andere opgeslagen in de kelder van het post
kantoor. De radiotoestellen uit die tijd waren vrijwel uitsluitend 
grote van lampen voorziene toestellen, die moeilijk te verbergen 
waren. Voor menigeen was het verlies van de radio een zware 
slag. Men raakte daardt)or meer geïsoleerd. 
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Natuurlijk woonden ook in Helmond bezitters van meerdere toe
stellen en echte techneuten (vaak Phiiips-medewerkers) die zelf 
kristalontvangers in elkaar knutselden. Op deze wijze konden zij 
naar de zenders uit de vrije wereld luisteren. Vooral de Engelse 
zender vanuit Londen met uitzendingen in het Nederlands van 
Radio Oranje werd veel beluisterd. De berichten werden dan, al 
dan niet aangedikt, doorgegeven. De mensen leerden de door de 
bezetter gecensureerde kranten zo te lezen dat tussen de regels 
door waarheid van leugen viel te scheiden. Zeker wanneer dat 
nieuws gemengd kon worden met de verhalen uit Londen. 

Naast die ingrijpende maatregelen waren er de dagelijks terugke
rende ongemakken. Met name de verduistering en de Sperrzeit die 
inhield dat zich op zekere uren niemand op straat mocht begeven 
ontwrichtte het leven. Vanaf 10 mei 1940 was Nederland 's nachts 
geheel verduisterd. Geen lichtpuntje mocht buiten te zien zijn, 
straatverlichting brandde niet, ramen werden met zwart papier 
afgeschermd. 

Schaarste 

Wat zonder twijfel iedereen het meest bezighield was de schaarste. 
Aan vrijwel alles was gebrek. Allerlei goederen moesten door de 
Centrale Distributie eerlijk worden verdeeld. Vrijwel alles was op 
de bon: kleding, textiel, schoeisel, brandstof en vooral levens
middelen. Het gekletter van houten banden op straat getuigde van 
een tekort aan een artikel dat nergens zo sterk werd gevoeld als in 
Nederland: rubberen tietsbanden. 
Naarmate de bezetting voortduurde, werd vooral voor de 
Helmondse huisvrouwen de tijd zwaarder. Een tt)enemend tekort 
aan de meest essentiële levensmiddelen werd verergerd door een 
tekort aan brandstof, vooral steenkool. Nagenoeg alle huisvrouwen 
moesten improviseren om iets eetbaars en warms op tafel te zetten 
en met enige warmte een leefbare sfeer te scheppen. Zo lang het 
mogelijk was, gingen mensen 'den boer op' om door middel van 
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geld of ruilgoederen te trachten wat extra levensmiddelen op de 
kop te tikken. 
Veel tijd brachten de Helmonders door wachtend in de rij voor het 
distributiekantoor aan de Kromme Steenweg, om de bonnen voor 
schaarse levensmiddelen te verkrijgen. 
Nu ja, levensmiddelen...? Veelal slecht voedende surrogaten, klef 
brood, waterige aardappels, taptemelk, en zeep van klei. Natuur
lijk had de bezetter de eerste keus uit onze produkten. Wekelijks 
zagen dan ook veel Helmonders de enorme Duitse goederentreinen 
gevuld met 'Liebesgaben' bestemd voor de Heimat voorbijgaan. 
De al sinds 1938 bestaande winterhulp (in Nederland georgani
seerd om de door de Sovjet Unie aangevallen Finnen te helpen) 
werd door de bezetter overgenomen ten eigen bate. De winterhulp 
kreeg vervolgens het alleenrecht op het houden van collectes en 
inzamelingen. 
Over de soms op de wagons aangebrachte tekst "Rader rollen für 
den Sieg", koesterde de Helmonder toch denkelijk een andere 
wens. Maar voorlopig bleek het net als met de winterhulp zo te 
zijn, dat de hulp naar Duitsland ging en de winter hier bleef! 

Gevoelige klappen 

Maar het tij keerde. Langzaamaan werd duidelijk dat de geallieer
den gevoelige klappen uitdeelden aan de As-mogendheden. (Duits
land en Italië, zo genoemd naar de 'as' van Berlijn naar Rome.) 
Op de Afrikaanse en vooral Russische slagvelden waren de Duitse 
verliezen zeer zwaar. Echt bemoedigend voor de bevolking van 
Noordwest-Europa was de geallieerde landing van 10 juli 1943 op 
Sicilië. Zij die in Helmond naar de door Duitse stoorzenders 
verminkte radio-uitzendingen van de BBC en Radio Oranje konden 
luisteren, putten hernieuwde hoop uit een toespraak van Winston 
Churchill. 
Churchill zei op 26 maart 1944: "Deze tijd heeft ons zowel teleur
stellingen als successen gebracht. Maar het lijdt geen twijfel dat 
het goede nieuws het slechte nieuws overtreft. De opmars van de 
geallieerden naar het einddoel gaat gestaag door, steeds sneller. 
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De lange en gevaarlijke tocht, die de reddende strijdkrachten 
maken, wordt stap voor stap volbracht. En nu kunnen we zeggen -
niet alleen met hoop, maar met reden - dat we het einde van deze 
reis in goede orde zullen bereiken. Het drama, dat de hele wereld 
bedreigt, ons aller leven, ook dat van onze kinderen en onze naza
ten voor wie duisternis en slavernij zouden dreigen, d^t drama zal 
niet plaatsvinden!" 

D-Day 

En dan 6 juni 1944: D-Day! Via de radio hoorden ook Helmon-
ders de stem van Eisenhower, opperbevelhebber van het geallieer
de leger. Hij zei: "Bevolking van West-Europa. Vanmorgen is een 
landing uitgevoerd op de Franse kust door troepen van het geal
lieerde expeditieleger. Deze landing maakt deel uit van het geza
menlijk plan van de geallieerden voor de bevrijding van Europa." 
De hele dag door gonsde de radio van communiqués. In de avond
uitzending van Radio Oranje hoorden de luisteraars de stem van 
A. den Doolaard. Het was waar! De bevrijding van Europa was 
begonnen. Zelfs de Duitsers moesten dat erkennen. Natuurlijk 
verdraaiden de Nederlandse media de feiten. Zij stonden immers 
onder Duitse controle. Maar iedereen besefte dat de bevrijding 
ging komen. De vraag was alleen: wanneer? Na ruim vier jaar 
bezetting kon de bevrijding niet snel genoeg komen. 

HET BRITSE LEGER 

Alle Britse operaties in Europa werden uitgevoerd door het 2e 
Leger onder leiding van generaal Dempsey. De Britten verdeelden 
hun leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in (leger)korpsen die 
op hun beurt weer uit een (wisselend) aantal divisies bestonden. 
Divisies werden verder verdeeld in brigades en bataljons. 
Voor Nederland van belang zijn het Britse XII% XXX' en VIII' 
Legerkorps. 
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Het XXX' Legerkorps onder commando van sir Brian Horrocks 
moest in september 1944 oprukken naar Arnhem en Nunspeet. 
Zijn oostelijke flank werd door het VIIP Legerkorps beschermd. 
De bevrijders van Helmond maakten deel uit van die laatste een
heid. 

Het Britse VIII° Legerkorps stond 
onder leiding van generaal Richard 
O'Connor. Bij de inval in Nederland 
kon hij beschikken over de 11e pant
serdivisie en de 3e infanteriedivisie. 
Luitenant-generaal O'Connor kon in de 
periode juni-december 1944 beschikken 

„ ,, , , ,,,,, over de hierna opgesomde formaties. 
•• Het embleem van het Vllle ' ° 

leger: een witte ridder op een Daarbij wordt aangetekend dat veelvul-
roodveid. (Jig wissclingen optraden, onder andere 

afhankelijk van het soort operaties 
waar het korps bij betrokken was. 

Bijzonder aan het Britse leger is dat veel eenheden zijn samenge
steld uit mensen die hetzij afkomstig zijn uit een streek of buurt, 
hetzij behoren tot dezelfde beroepsgroep. Zo bestond de Inns of 
Court uit mannen die verbonden waren aan de Londense oplei
dingsinstituten voor advocaten. 

Samenstelling Britse Vl ir Legerkorps 

Pantser eenheden 
Guards Armoured Division: 4th Armoured Brigade 

6th Guards Tank Brigade 
31st Tank Brigade 

11th Armoured Division: 29th Armoured Brigade 
159th Infantry Brigade 
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Infanterie-eenheden 
3rd British Infantry Division 
3rd Canadian Infantry Division 
15th Scottish Infantry Division 
43rd Wessex Infantry Division 
50th Northumbrian Infantry Div. 
53rd Welsh Infantry Division 

Artillerie 
4th Allied Group Royal Artillery (A.G.R.A.) 
8th A.G.R.A. 
100th Anti Aircraft Brigade 
106th Anti Aircraft Brigade 

Toegevoegde formaties 
7th U.S. Armoured Division 
101st U.S. Airborne Division 
1st Belgian Infantry Brigade 

Dit is de maximale omvang, die pas in december 1944 wordt 
bereikt! Op 20 september bestaat zoals geschreven de slagkracht 
voornamelijk uit het llth Armoured Division [cavalerie] en de 
British 3th Infantry Division [infanterie]. De voetsoldaten moesten 
zelfs nog haastig uit hun rest-centre in Frankrijk komen. Zij wer
den vervoerd met halfrupsvoertuigen, Bren-carriers en vrachtwa
gens. 

De 3e infanterie divisie 

De 3e infanteriedivisie stond onder commando van de toen zesen-
veertigjarige 'Bolo' Whistier. Zijn divisie had in de eerste wereld
oorlog de naam 'Iron Division' verdiend. Bijgaande illustratie 
geeft een overzicht van de eenheden die onder deze divisie vielen. 

1993 - 3 201 



3̂  British Inf. Division 
Cdi Mti/or Genetal L C ll'lu^iler 

8 Inf. Brig. 

le Bat Suffolk Regt. 

2e Bat East Yorkshire Regt 

l e B a t Lancashire Rest 

9e Inf. Brigade 

2e Bat Lincolnshire Regt 

I e Bat. King's Own Sc Bord 

2e Bat Ro%aI Ulster Rifles 

185 inf. Brigade 

2e Bat Warwickshire Regt 

le Bat Norfolk Regt 

2e Bat King's Shropshire L Inf 

6e Guard Arm Brigade 

4e Bat Grenadiers Guards 

4e Bat Coldstream Guards 

Twee Squadrons Flailtanks 

Artillerie 

8 Groep Field Art 

Artillerie \an de 15e Divisie 

Liichtsleun 

2 groepen Typhoon 82 groep 

^6 U S Marauder bommenwerpers 

P 47 Bomberfichters 

De He pantser divisie 

Een pantserdivisie is gewoonlijk onderverdeeld in twee brigades 
die elk weer uit één tot drie bataljons bestaan. Elk tankbataljon 
omvat drie eskadrons. Eén tank-eskadron telt (op papier!) zeven
tien tanks. Een volledige pantserdivisie telde ongeveer 14.000 
man, inclusief de logistieke eenheden. 
De llth British Armoured Division bestond aanvankelijk uit twee 
pantserbrigades. Voor D-Day was één brigade tanks echter ver-
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vangen door een brigade (drie 
bataljons) voetsoldaten, speciaal 
getraind voor optreden in samen
werking met tanks. De 29e pant
serbrigade bestond uit twee tankeen-
heden en twee infanterie-eenheden. 
De 'nieuwe' 159e infanteriebrigade 
bestond uit drie bataljons voetsolda
ten en één cavalerie-eskadron. 
De soldaten waren bewapend met 
het Lee Entleld-geweer. De basis-
tank van deze divisie was de Sher
man, een lichte maar betrouwbare 
tank met 75-miTi geschut. 

De 11 th Armoured Division had het 
grootste aandeel in de bevrijding 
van Helmond. Zij stond onder 
commando van de toen 37-jarige 

luitenant-generaal G.P.B. 'Pip' Roberts. Het divisie-embleem 
herinneren zich vele stadsgenoten, een gele rechthoek met daarin 
in zwart uitgevoerd een aanvallende stier met rode hoorns, hoeven 
en ogen. De officiële benaming van dit divisie-embleem is Taurus 
Pursuant. In dagelijks Engels The charging bull, in onze taal De 
aanvallende stier. Dat weid in het Heimonds dus: De stierkes. 
De jonge (voornamelijk dienstplichtige) soldaten van deze divisie 
deden het bij de oprichting in 1941 ontworpen embleem alle eer 
aan. De elfde gepantserde joeg als een aanvallende stier door 
Frankrijk, felle gevech
ten leverend. In één 
week wist zij 650 kilo
meter op te rukken. 

•• De AcmvaUencU- Slici \'in 
de Biiliih lllh Atiiioiuetl 
Division 

Lt Gen GBP Rohiits lond zijn 
benoeming in 1941 
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Samenstelling Britse l i e pantserdivisie 

Divisiecommandant: maj. gen. G.P.B. 'Pip' Roberts 

29e Pantserhrigade 
Commandant: brigadier C.B.C. Harvey 
bestond uit: 

23th Bat. Hussars (cavalerie) 
3th Bat. Royal Tank Regiment (cavalerie) 
2nd Bat. Fife and Forfar Yeomanry (infanterie) 
3th Bat. Monmouthshire Regiment (infanterie) 
The Inns of Court Regiment Royal Armoured Corps 
(R.A.C.) werd ingezet voor verkenningswerk 

159e Infanteriebrigade 
Commandant: brigadier J.B. Churcher 
bestond uit: 

8th Bat. Rifle Brigade 
4th Bat. King's Shropshire Light Infantry 
1st Bat. Herefordshire Regiment 
15/19th Kings Royal Hussars (cavalerie) 

De aan de divisie toegevoegde artillerie-eenheden waren: 
13rd Bat. Royal Horse Artillery 
151st Bat. Field Regiment Royal Artillery 
75th Bat. Regiment Royal Artillery 
58th Bat. Light Anti-Aircraft Regiment. 

Standaard toegevoegde technische en logistieke eenheden: 
Royal Engineers 
Royal Army Service Corps 
Royal Army Medical Corps 
Royal Electronical Mechanical Engineers 
Ordnance Corps 
Military Police 
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VAN NORMANDIË NAAR MIERLO 

De elfde pantserdivisie landde een week na de invasie op 13 en 14 
juni 1944 tussen Bernières en Courseulles op Normandische bo
dem. Op 25 juni 1944 werd de divisie voor de eerste maal in de 
strijd geworpen, ten zuid-westen van Caen. Gedurende juli en 
augustus was de divisie verwikkeld in de felle gevechten rond 
Caen en Falaise. 
Op 28 augustus bereikte de divisie de Seine en begon aan een 
opzienbarende opmars. Zij rukte in één week 650 kilometer op 
naar het noorden. Door de snelle opmars van deze divisie raakte 
de rest van het Britse leger drie dagen achter. 
Op 2 september bereikte de divisie Rijssel/Lille, vlakbij de Frans-
Belgische grens. Het was de bedoeling van veldmaarschalk Mont
gomery om luchtlandingstroepen te gebruiken bij Doornik/Tournay 
(België) om de bruggen over de Schelde te veroveren. Dit plan 
werd echter op het laatste moment afgelast omdat Amerikaanse 
eenheden inmiddels ten zuiden van Doornik een brug over de 
Schelde hadden bezet. Bovendien leende het weer zich niet voor 
luchtlandingen. 

Dierentuin Antwerpen 

Op 2 september kreeg de divisie laat in de avond bevel zo snel 
mogelijk op te rukken naar Antwerpen in de hoop deze belangrijke 
havenstad onbeschadigd te bezetten. Uiteraard was het doel de 
havens voor de dringend noodzakelijke bevoorrading te gaan 
gebruiken. 
Op 3 september overschreed de divisie de Frans-Belgische grens 
en bevrijdde laat die dag het Belgische Aalst. Daarna volgden de 
gevechten om Antwerpen die op 5 september werden afgesloten 
met de bevrijding en zuivering van de stad. Daarbij werden meer 
dan zesduizend Duitse militairen krijgsgevangenen gemaakt. Zij 
werden bij gebrek aan beter geconcentreerd in de Antwerpse 
dierentuin. 
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De Duitsers vonden deze behandeling in strijd met de eer van de 
Duitse soldaat. Zij konden dit samengaan van improvisatiever
mogen met Britse humor niet op prijs stellen. Via Zwitserse diplo
matieke kanalen diende Duitsland een klacht in bij de Engelse 
regering. 

Hoopvolle verwachtingen over de komende bevrijding werden 
verdrongen door de angst dat ook op Nederlands gebied en moge
lijk zelfs in Helmond gevechten zouden plaatsvinden. Het optreden 
van de bezetter werd nu ook harder. De razzia's van Landwacht 
en Arbeidscontrole Dienst werden steeds bruter. Zelfs leerlingen 
van de L.T.S. werden opgepakt om in de hele stad schuttersputjes 
te graven en versperringen op te werpen. 
Als reactie hierop werd het ondergronds verzet actiever. Velen 
zijn aan razzia's ontkomen omdat zij tijdig gewaarschuwd werden. 

Moord op burgemeesters van Asten en Someren 

Als represaille voor het toenemende verzet grepen de Duitsers 
naar vergeldingsacties onder de naam Siibertanne. Bekende Neder
landers werden daarbij zonder enige vorm van proces geëxecu
teerd. Op 15 augustus 1944 schrok de regio op van de executie 
van de burgemeesters Wijnen van Asten en Smulders van Some
ren. Algemeen werd aangenomen dat ook dit een Silbertanne-actie 
was. 
De werkelijkheid was even anders. In de nacht van 14 op 15 
augustus werden beide burgemeesters doodgeschoten op de Ka-
naaldijk onder Someren. Niet door Duitsers, zoals de praatjes 
zeiden, maar door Nederlanders in dienst van de Germaanse S.S.! 
Zij kwamen als Sonderkommando uit Den Haag voor deze moord. 
De vier Nederlanders handelden in opdracht van het zgn. com
mando Feldmeyer. 
J.H. Feldmeyer was de voorman van de Germaanse [voorheen 
Nederlandse] SS, opgericht als weerkorps van de N.S.B.. Hij wist 
in zijn korps een groep nazi-sympathisanten om zich heen te ver
zamelen. De Astense caféhouder en N.S.B.'er J. van Lieshout 
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zette beide slachtoffers bovenaan zijn lijst van tegenstanders van 
het regime. 

Eind augustus 1944 kwamen Duitse eenheden door onze regio, op 
de terugtocht voor de geallieerde opmars door Frankrijk en België. 
Veel Helmonders herinneren zich dit beeld maar al te goed: Duitse 
voertuigen en onderweg gevorderde wagens met schamele paarden 
en soms ossen ervoor gespannen, zwaar gecamoufleerd met tak-
kenbossen op weg naar de Heimat. Bij vrijwel elke wagen zat een 
waarnemer op het spatbord die constant de lucht in de gaten hield. 
De geallieerde bedrijvigheid in de lucht nam sterk toe. De Duitse 
konvooien werden waar mogelijk gemitrailleerd en door Typhoon 
jachtvliegtuigen met raketten aangevallen. 

Luchtaanval op trein 

• Ravage aan de Mwiloseweg na lul boiiihaiileineni van 2S aiigiislm 1944 
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Helaas vielen bij deze luchtaanvallen ook burgerslachtoffers. In de 
namiddag van 28 augustus 1944 deed een groep Engelse jacht
vliegtuigen een aanval op de goederentrein die van Eindhoven naar 
Helmond was vertrokken. Met ratelende mitrailleurs doken de 
vliegtuigen op het doel af en wierpen hun bommen af. Deze mis
ten hun doel. Dat heeft veel stadsgenoten voor verwonding of zelfs 
de dood behoed. De trein vervoerde namelijk niet alleen goederen 
maar ook Philips-medewerkers die op weg naar huis waren. 
De aanval richtte in Helmond behoorlijke schade aan. Drie huizen 
aan de Mierloseweg, zestig meter ten noorden van de spoorweg
overgang, werden door bominslagen getroffen en met de grond 
gelijk gemaakt. Een aantal andere huizen werd zo zwaar bescha
digd dat ze moesten worden afgebroken. In de hele omgeving 
waren ruiten stuk, deuren en daken vernield of zwaar beschadigd. 
Hierbij vielen geen doden maar wel gewonden. 
De vraag of bij deze luchtaanval de trein het beoogde doel was, 
valt niet met zekerheid te beantwoorden. Wellicht was de aanval 
gericht op de Jumbo-aanhangerfabriek op 't Hout waar op dat 
moment veel Duitse militairen ingekwartierd lagen. 

Op 1 september vond wederom een luchtaanval op hetzelfde baan
vak plaats. Nu in de buurt van de overweg tussen de Houtse Paral
lelweg en de 3e Haagstraat. Twee inwoners van Mierlo-Hout die 
dekking zochten tussen de huizen werden hierbij gedood. Het 
waren de 20-jarige Henriëtte van Wetten en haar zevenjarige broer 
Wim. Dergelijke gebeurtenissen, die steeds duidelijker aantoonden 
dat het front onze stad naderde, maakten de angst en verwarring 
groter. En zo werd het dinsdag 5 september 1944. 

Dolle dinsdag in Helmond 

Dinsdag 5 september of Dolle Dinsdag is een merkwaardige datum 
in de geschiedenis van de bevrijding van ons land. Radio Oranje 
gaf vanuit Londen het bericht door dat de geallieerde troepen de 
Nederlandse grens hadden overschreden en opgerukt waren tot aan 
Breda. Dit bericht was niet waar. De geallieerden hadden wel 
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Uitzonderingstoestand 
afgekondigd 

Overeenkomstig mijn decreet inzake de afkondiging 
van den uitzonderingstoestand (nr. 15-44) kondig ik 
voor het bezette Nederlandsche gebied den 

U I T Z O N D E R I N G S T O E S T A N D 
af. 

De bevolking moet orde en rust bewaren. Eenieder 
moet in zijn beroep, zijn ambt ot zijn bedrijf op de 
gewone wijze zijn arbeid verrichten en de op hem rus
tende taak vervullen. 

Het vluchten, ook uit door strijd bedreigde gebieden, 
is verboden. 

Alle bevelen van militaire in.'itanties en van civiele 
bureaux der bezettende macht moeten zeer nauwkeurig 
worden opgevolgd. 

Eigenmachtig handelen brengt eigen leven in gevaar. 
Elk verzet tegen de bezettende macht wordt over

eenkomstig de aan de troepen gegeven bevelen onmid
dellijk en op energieke wijze met geweld van wapenen 
gebroken. 

Elke poging zich met den vijand in te laten of de 
kracht van het groot—Duitsche rijk en zijn bondgenoo-
ten te benadeelen of de uitvoering van een militaire 
opdracht te verhinderen, ieder verzet, iedere verstoring 
van de openbare orde, iedere benadeeling van het 
arbeidsproces en ieder optreden, dat de voorziening in 
gevaar brengt, wordt gestraft met den dood of zware 
vrijheidsstraffen. 

Den Haag, 4 September 1944. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied. 

Antwerpen bevrijd maar bevonden zich nog in Noord-België. Toch 
sloegen angst en verwarring toe bij de bezetter en hun aanhangers. 
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Dat de Duitse troepen al vanaf 1 september massaal terugtrokken, 
was ook in Helmond niet onopgemerkt gebleven. Het waren chao
tisch samengestelde kolonnes die in één richting gingen: via Deur-
ne en Venlo naar Duitsland. Honderden vrachtwagens passeerden 
Helmond dag en nacht, propvol geladen met soldaten en voorra
den. Maar ook met van burgers gestolen huisraad, kippen, varkens 
en koeien, sterke drank en de vriendinnen van het 'Herrenvolk'. 
De Duitsers maakten gebruik van werkelijk alles wat maar enigs
zins wilde rijden: personenwagens, autobussen, brandweerwagens, 
houten lijkwagens, boerenkarren, fietsen en zelfs kinderwagens en 
van kinderen afgenomen steps. 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart kondigde op 4 september de uit
zonderingstoestand af. Daarmee verbood hij de vlucht naar Duits
land. Dat hielp echter niet veel. Tussen de vaak haveloos uitziende 
militairen vluchtten ook collaborateurs mee. Het is zeer aanneme
lijk dat deze vluchtelingen niet de elitetroepen van Hitler waren 
maar voor een belangrijk deel mannen die min of meer gedwongen 
bij dit leger waren ingelijfd. 

Het dagboek van M. Bail-Determan 

In 1979 kreeg ik via Severus Raymakers de beschikking over een 
kopie van het dagboek van mevrouw M. Determan, bijgehouden 
in september 1944. Haar vriendin en collega uit die tijd, Sel Brau-
tigam, zorgde ervoor dat dit tijdsdocument in Helmondse handen 
kwam. In 1978 woonde mevrouw Ball-Determan in Engeland. De 
jonge M. Determan en S. Brautigam waren in 1944 als apothe
kersassistente werkzaam bij apotheek Van Riet op de noordoost
hoek van de Markt. 
De aantekeningen roepen een beeld op van de gebeurtenissen in de 
oostelijke helft van de stad. Op diverse plaatsen in de tekst worden 
delen van dagboek geciteerd. We beginnen met de eerste aanteke
ning van vrijdag 1 september 1944. De laatste notitie werd ge
maakt op 25 september '44. 
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1 september (vrijdag) 
Geallieerden zijn over de Belgische grens, 't gas brandt haast niet 
meer. Men zegt, dat de mijnen in Lutterade zijn gebombardeerd. 
Vanavond was er heelemaal geen gas meer. 
2 september (zaterdag) 
Nog geen gas en daarom petroleum gekocht, ik schrok met dood: 
F 14,— gulden één zo'n bus. Wordt me te duur. Ik hoorde dat 
Doornik gevallen was in België, 't gaat momenteel razend hard. 
3 september (zondagsdienst) 
Vannacht nachtdienst gehad; 2 maal eruit geweest. Mis van half 8. 
't gas ging vanmorgen weer. Allerlei berichten hoor je nu. Namen 
is gevallen en Charleroi. Roode Kruistrein van de Duitschers 
gebombardeerd bij Deurne. Er wordt zelfs geschoten op autobus
sen en trams bij Sittard. Vanmiddag heeleboel vliegtuigen ver
spreid boven de stad. In kelder gezeten bij Vostermans, ik kwam 
net van Van Riet toen er luchtalarm ging. Naderhand kregen we 
een telefoontje uit Eindhoven dat het vliegveld daar gebombar
deerd was, heel erg. 
Even naar Roelofs [meubelzaak in de Kerkstraat] gewipt, toen 
weer naar Vorstermans en daar brood gegeten. Van daaruit kwam 
er toen één met het verpletterende bericht dat de geallieerden Luik 
al hadden en hoopten vanavond nog Maastricht te bereiken. Mijn
heer bevestigde dat bericht ook. Speciaal bericht voor de Neder
landers: Pr.B. [prins Bernhard] heeft commando over leger onder 
leiding van Eisenhower. O.D. zoveel mogelijk helpen, enz. enz. Nu 
zit ik weer in de apotheek en heb nachtdienst. (..) 
4 september (maandag) 
Vanmorgen om kwart voor 12 heeft mijnheer geluisterd en waren 
ze gistermiddag om 1 uur al in Brussel. Vanmiddag werd het hoe 
langer hoe spannender. De mojfenwagens reden als gekken, heele 
colonnes en zoo hard als wat. Dan weer groepen Duitsche ar
beidsdienst op de fiets, bepakt en bezakt. Die jongens zagen er 
afschuwelijk uit. Hier en daar liepen troepjes soldaten, dan weer 
parachutisten, kortom 't is de heele dag een chaos van belang. 
Toen kregen we van drie kanten bericht dat de geallieerden over 
het Julianakanaal waren. Daarna weer, dat ze al voorbij Hasselt 
waren, een half uur later waren ze in Valkenswaard. Je werd 
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• De leeszaal in gebruik als Kotnmandantur. 

stapelgek van al die berichten. Luce en ik maakten een rondedans
je en mijnheer stak een heele groote feestsigaar op. Onderhand 
was 't in de apotheek ontzettend druk, we werden er balloorig van 
en hadden niets geen zin om te werken, vanzelfsprekend. Om 6 
uur, toen ik naar huis ging, stonden er heele rijen Roode Kruiswa-
gens vol met gewonden, de deuren stonden ervan open en [zo] kon 
je goed erin kijken. Ze lagen zoo boven elkaar en ik werd er mis
selijk van. De heele Markt stond er vol mee en een menschen 
erbij, nee, verschrikkelijk gewoon. (..) 
5 september 's middags 1216 uur 
Vanmorgen hoorde je steeds bommen vallen, in de omliggende 
plaatsen waarschijnlijk. Alles dreunde hier. De moffen rijden nog 
steeds heen en weer, maar niet meer zoo erg als gisteren, hoewel 
er toch nog heele troepen op fietsen voorbij gingen. Vanmorgen 
om 9 uur kregen we bericht, dat ze de brug zouden laten springen 
en alle menschen, die er dichtbij woonden, gingen evacueren. Tot 
nog toe is hij nog niet gesprongen, ze zullen wel wachten tot alle 
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troepen er overheen zijn. Tot overmaat van ramp, moeten we ook 
nog om 8 uur binnen zijn, dus moet ik voor 8 uur alweer in de 
apotheek zijn. 
Ik hoop maar, dat Sel niet zo gek is om te komen, want het is nu 
wel erg gevaarlijk. Luce en ik zullen het wel bolwerken, 't moet en 
't kan ook, in ieder geval beter als nu in deze omstandigheden te 
gaan reizen. Perslot kan ze 't beste thuis zitten. 
Net hoor ik dat [ze bij] defam. Roelofs (allemaal) weg zijn, 't huis 
gesloten, ze zijn naar een boer toe, durfden niet langer te blijven. 
De geallieerden zitten nu al voorbij Breda. Dat kletspraatje van 
dat ze al in Valkenswaard zaten, is heelemaal niet waar n.b. Waar 
ze wel zitten weet ik nu ook niet meer. Straks schrijf ik weer ver
der, ik moet nu naar de apotheek. (..) 

Venio bij Valkenswaard 

Duitse officieren scheurden in veelal gestolen auto's voorbij hun 
infanteristen, die vaak te moe waren om zich nog lang te kunnen 
voortslepen. De troepen dwongen geen respect meer af. Hun 
houding, vroeger vaak aanmatigend, was nu neerslachtig. Het 
weerhield hen er echter niet van nog fietsen te vorderen, paarden 
en karren mee te nemen, koeien en varkens te slachten en meer 
van die dingen. Soms poogden Duitsers een gesprek aan te knopen 
met Helmonders. De laatstgenoemden zorgden er dan voor dat hun 
stemming nog neerslachtiger werd. Bovendien bleek dat veel 
stadsgenoten de weg naar Deurne niet meer goed wisten te wijzen 
en dat VenIo echt heel dicht bij Valkenswaard lag. 
Natuurlijk beweerde een aantal Duitsers dat ze over enkele maan
den terug zouden komen met nieuwe, verschrikkelijke wonderwa-
pens. Hitler had dit toch zelf gezegd. En zo trokken ook de in 
Helmond en omstreken gelegerde Duitse troepen weg. Slechts 
kleine bezettingseenheden bleven achter. In totaal bleven een 
vijfenveertig Wehrmacht-soldaten in de stad. Deze militairen 
verbleven onder andere in de Ortskommandantur [leeszaal St. 
Augustinus] aan de Markt, het gebouw van de staf [een villa in de 

1993 - 3 213 



Wilhelminalaan] alsmede bij Carp's garenfabriek aan de Kanaal-
dijk. 
Ook Duitse burgers vertrokken nu, hoewel velen van hen reeds 
jaren voor het uitbreken van de oorlog in Nederland woonden. In 
Helmond coördineerde een aantal mensen dat voor stad en omge
ving. Zij probeerden gezamenlijk te reizen. Het verzamelpunt voor 
vertrek was de gevorderde villa van de familie Van der Weyden, 
het huidige hotel West-Ende. Enkele dagen voor het vertrek gaven 
zij het afgesproken teken door middel van een advertentie. De 
tekst van deze advertentie luidde heel toepasselijk: "Bestel nu 
reeds uw koffer." De Duitsers werden op de voet gevolgd door 
een deel van de N.S.B.-ers en andere 'Deutschfreundlichen'. 

Rode gloed boven Eindhoven 

In de nacht van 5 op 6 september schrok Helmond op van ontplof
fingen en een rode gloed aan de westelijke hemel. Na een dag vol 
geruchten en met een veel kleinere Duitse bezetting in de stad, 
waagde de bevolking zich na spertijd op straat om met buren van 
gedachten te wisselen: Is in Eindhoven iets gaande? En wat dan? 
Geen bombardement, want dan hoorde je het gebrom van vliegtui
gen en het geluid van de luchtafweerkanonnen. Ook zag je dan 
explosies van granaten en de felle lijnen van lichtspoormunitie in 
de lucht en zeker de lichtbundels van de zoeklichten. Het duurde 
tot de ochtend voordat men zekerheid had. De Engelsen waren 
nog niet in Eindhoven, maar hoopvol was de berichtgeving wel: 
de Duitsers hadden het vliegveld bij Eindhoven vernield en de 
munitievoorraden in de lucht laten vliegen. 

Korzelig 

5 september (dinsdag) 's avonds 11 uur [dagboek M. Determan] 
Gelukkig rustig geweest in de apotheek vanmiddag. Op een na het 
oudste dochtertje van v. Laarhoven hier op de Markt, helpt ons op 
't ogenblik een beetje met poeders vouwen enz.. 
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.... Boem .... Pang., daar vloog weer wat in de lucht, dat is de 
heele dag al door, dat gedonder in de verte. Afschuwelijk stil is 't 
nu, dat werkt op m'n zenuwen en blijkbaar niet alleen bij mij, 
want we zijn allemaal een beetje korzelig. Toen mijnheer hoorde 
dat de fam. Roelofs nu ook weg waren, vond hij ook, dat ik nu 
heelemaal maar bij hun moest blijven, ook eten. 
Vanavond ben ik daarmee begonnen en heb heerlijk drie stukken 
gebakken eierpannekoeken met tomaten gehad. 
6 september '44 (woensdag) 
't is nu alweer middag, l'A uur. (..) Hier is 't van 5 op 6 sep
tember 's nachts een gedonder geweest van belang, allemaal ex
plosies en zoo ontzetterui hard, datje niet wist waar je bleef. 
Mevrouw v. Riet was zoo zenuwachtig en die kneep me half fijn. 
We hebben de kinderen aangekleed en zijn in de kelder gaan zit
ten. 
Toen alles rustig was zijn we aangekleed weer naar bed gegaan. 
Ik sliep net een half uur, of daar kwam Mien weer aanrennen: 
"Gauw jujfr. Determan eruit, want daar komt een brandend vlieg
tuig aan." Ik verstond de helft niet, maar schoot mijn bed uit en 
deed gauw mijn rok en schoenen weer aan. 't was niets van bete
kenis en na een kwartier weer naar bed. Nou, dat was wat je 
noemt een rotnacht. 

10 september (zondag) 
Notabene al de 10de. In die tussentijd is er niet veel gebeurd, 
d.w.z. nog niet zoo erg opwindend. In ieder geval is gebleken, dat 
die berichten, dat de Tommies al zoo wat hij Eindhoven zaten, niet 
waar zijn. Die zijn express doorgegeven om de moffen in de war te 
sturen. 

In de dagen volgend op Dolle Dinsdag vertoonden sommige Hel-
monders een gedrag dat hen zeker niet sierde. Als maximaal ver
zachtende omstandigheid kan worden aangevoerd dat de bezetter 
en diens aanhang hier vier jaar lang het foute voorbeeld hadden 
gegeven. In navolging daarvan stalen en plunderden een aantal 
Helmonders als de raven. Eerst de bezittingen van de uit Helmond 
vertrokken Rijksduitsers, N.S.B.-ers en Deutschfreundlichen, 
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alsmede de door onderbezetting slecht bewaakte 'Lager-goederen' 
van de Duitse Wehrmacht en Kriegsmarine, die o.a. waren opge
slagen bij Carp aan de Kanaaldijk. Later echter ook van stadsge
noten die, al dan niet vrijwillig in Duitsland aan het werk waren, 
opgenomen waren in een ziekenhuis, ja zelfs van mensen die in 
Duitse hechtenis verbleven. De nijpende schaarste aan werkelijk 
alles zal ongetwijfeld hier de 'ieder voor zich'-mentaliteit gevoed 
hebben. De meeste fabrieken en werkplaatsen lagen in Helmond 
na Dolle Dinsdag stil tot omstreeks 11 september. De arbeiders 
bleven thuis om de bevrijders, naar hun zeggen, te verwelkomen. 
Meestal waren ze gewoon beducht voor gevaar voor eigen lijf en 
goed. 
Spoedig werd duidelijk dat de optimistische berichtgeving van 
Radio Oranje op 5 september niet klopte. Na enkele dagen kwam 
een einde aan het nerveuze getrek van de Duitsers en keerden 
enkele Rijksduitsers en N.S.B.-ers zelfs terug naar Helmond. Er 
ontstond een soort luchtledig door de onverwachte rust. Deze 
veroorzaakte echter groeiende onrust bij onze stadsgenoten: Wat 
was er echt aan de hand? Waarom kwam die bevrijding niet? Onze 
regio lag met een nog maar kleine Duitse bezetting toch feitelijk 
voor het grijpen. 

Plan de campagne voor opmars naar Arnhem 

Voor de verdere opmars van het Britse leger na de inname van 
Antwerpen werd begin september in het geallieerde hoofdkwartier 
een plan de campagne gemaakt. Daar werden drie mogelijkheden 
geopperd: 

A. Vanuit Antwerpen via Breda, Den Bosch en Grave oprukken 
naar Arnhem. 

B. Vanuit Antwerpen via Eindhoven en Grave oprukken naar 
Arnhem. 

C. Vanuit Belgisch grondgebied via Diest oprukken naar Venlo 
en dan het Ruhrgebied aanvallen. 
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Op 10 september werd op het 
vliegveld van Brussel een 
conferentie gehouden tussen 
de geallieerde bevelhebbers 
Eisenhower en Montgomery. 
Na uitvoerige besprekingen 
werd mogelijkheid A. ver
worpen. De bevelhebbers 
vreesden te zware Duitse 
tegenstand. Bovendien speel
de het reeds vermelde tekort 
aan brandstof en munitie en 
de slechte bevoorrading het 
2e Britse leger parten. 
Ook mogelijkheid C. werd 
verworpen. Hier vreesde de 
legerleiding zeer zware te
genstand in de 'Siegfried-
line' [Westwall]. Bovendien 
was het Amerikaanse Ie 

leger ook door gebrek aan bev(.)orrading achterop geraakt, zodat 
de flank niet gedekt zou zijn. De keuze viel dus op mogelijkheid 
B. Het XXX" legerkorps van het Britse 2e leger onder generaal 
Horrocks zou met behulp van Britse, Amerikaanse en Poolse 
luchtlandingstroepen oprukken naar Arnhem. Een operatie die 
onder de naam Market Garden wereldberoemd werd, met name 
omdat de operatie op een mislukking uitdraaide. 
Het Britse XXX'' legerkorps moest oprukken naar Eindhoven, 
Veghel, Grave, Nijmegen en Arnhem. Dit leger zou links en 
rechts worden beschermd door het XIl'' en VIIP legerkorps. Zo 
kwamen de 11e pantser- en de 3e infanteriedivisie in Zuidoost-
Brabant terecht. Om de rechterflank tijdens operatie Market Gar
den te dekken werden ze - na het overdragen van de bezetting van 
Antwerpen aan de 53e infanteriedivisie - overgebracht naar het 
gebied tussen Beringen en Hasselt, ten zuiden van het Albertka-
naal. Het begin van operatie Market Garden werd bepaald op 17 
september. 

B. Horrocks, de hevelhehhcr van het Blitse 
XXX' Ugerkorps 
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Het vier-fasenplan van generaal O'Connor 

Generaal O'Connor had maar amper tijd om een strategie voor de 
acties van het VIII' legerkorps te bepalen. Zijn taak was het bevei
ligen van de oostelijke flank van de corridor. Hij ontwierp daar
voor een vier-fasenplan: 
Fase 1: Een bruggehoofd vormen ten noorden van het Maas-

Scheide kanaal in het gebied St. Huibrechts-Lille. 
Hiervoor zou de 3e infanteriedivisie worden ingezet. 

Fase 2: Na het overschrijden van de Belgisch-Nederlandse 
grens het gebied tussen Leende en Weert zuiveren en 
bezetten. 

Fase 3: De dan in handen zijnde gebieden bezetten met de 3e 
infanteriedivisie om vervolgens de 11e pantserdivisie 
zo snel mogelijk naar Helmond te sturen. De stad 
koste wat kost innemen maar daarbij zo min mogelijk 
schade aanrichten. Van Helmond uit de omringende 
regio onder zware offensieve druk zetten. 

Fase 4: Verder oprukken in noord-oostelijke richting in af
wachting van verdere orders. Hoe het totale front 
voor het tweede Britse leger er dan uit zou zien kon 
tijdens het ontwerpen van het plan nog niet worden 
ingeschat. 

Het leger had een stapelplaats nodig voor de verdere aanval op 
Duitsland. De keus viel daarbij op Helmond. Daarvoor waren een 
aantal redenen: Helmond lag gunstig aan spoor- en vooral water
verbindingen; de stad was nog onbeschadigd en had voldoende 
(industrie)ruiiTite om reparatieloodsen in te richten. Bovendien lag 
de stad aan het begin van goede routes door het Peelgebied. Om al 
deze redenen kon de stad uitstekend dienst doen als plaats waar de 
troepen op adem konden komen. 

Alle beschikbare luchtsteun ging naar het Britse XXX" legerkorps 
ten behoeve van de verovering van Waal- en Rijnbruggen. Het 
VIIP legerkorps, en daarmee de derde infanteriedivisie en de elfde 
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pantserdivisie, moesten het dus doen met de eigen artillerie-onder
steuning. 

Duitse tegenactie 

Tussen 4 en 6 september wisten Duitse generaals een front te 
vormen aan het Albertkanaal en later aan het Maas-Scheldekanaal. 
Ze deden dat met samengeraapte troepen: bezettingstroepen, een 
bataljon Waffen-SS met Nederlandse vrijwilligers, een politiebatal-
jon, marinepersoneel, delen van de uit Frankrijk terugtrekkende 
Duitse 7e en 15e leger en wat nog meer voorhanden was. 
Fallschirmjiiger [parachutisten] onder commando van Kurt Student 
vormden de harde kern van de tegenstand. Deze Ie Fallschirm-
Armee bestond voor een deel uit nauwelijks opgeleide jongens van 
soms vijftien jaar. Veel van hen waren nooit parachutist geweest 
en hadden een vliegtuig alleen uit de verte gezien. Anderen waren 
piloten voor wie de Luftwaffe geen vliegtuigen meer had. Zij 
compenseerden hun gebrek aan ervaring met fanatisme, opgevoed 
als ze waren onder meer dan vijf jaar nationaal-socialistische 
ideologie. Dat zij opeens deel uitmaakten van een elitekorps zal 
daar zeker aan bijgedragen hebben. Een deel van dit samengeraap
te leger beschikte volop over pantservuisten, draagbare anti-tank
wapens. 

Op 13 september arriveerde kok)nel Erich Walther in Nederland. 
Hij kreeg het bevel over alle troepen in de regio. De eenheid werd 
naar hem Kampfgruppe Walther genoemd. Onder hem diende 
onder meer de ervaren Kerutt die de geallieerde legers heel wat 
vertraging zou bezorgen. 

Bruggehoüfd Beringen 

Inmiddels had op 8 september de Guards Armoured Division een 
bruggehoofd gevormd ten noorden van het Albertkanaal bij Berin
gen. De 11e pantserdivisie rukte via dit bruggehoofd op en bezette 
op 11 september Laak en Biee. Op 12 september werd na felle 
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gevechten Hechtel bezet en was het hele gebied tussen het Albert-
kanaal en het Maas-Schelde kanaal in Britse handen. 
Vijf dagen later begon Market Garden. Om de rechterflank van de 
naar Arnhem oprukkende troepen veilig te stellen, moest het VIII' 
legerkorps het gebied tussen de lijn Valkenswaard-Eindhoven-
Grave en de rivier de Maas zien te veroveren en te behouden. Alle 
bruggen over het Maas-Schelde kanaal waren echter door de Duit
sers opgeblazen. Bovendien had de Duitse legerleiding net voor 
het springen van de bruggen ruim 60.000 man naar Nederland 
overgebracht. 
Wel hadden de Irish Guards een bruggehoofd gevestigd over het 
Maas-Schelde kanaal bij Neerpelt. Engelse genisten bouwden daar 
een brug. De opmars naar Arnhem kon beginnen. 
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De rechterjlank van Market Ctinlen; het opertaiegehied van het Britse Vlir Legerkorps 
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Helmond tussen 11 en 15 september 

Na de avonduitzending van Radio Oranje van 11 september ont
stond wederom optimisme. Radio Oranje deelde die dag mee: "Het 
nieuws is vandaag bijzonder goed. Troepen van het 2e Britse leger 
hebben de grens van Nederland overschreden en de strijd om het 
Albertkanaal is praktisch afgelopen. Een verrassende manoeuvre 
van enige beroemde Britse regimenten heeft ons vannacht tot drie 
kilometer van de Nederlandse grens gebracht, ten noorden van een 
wegkruispunt, de grote Barrier, even ten zuiden van de Heuvelse 
Heide [bij Borkel en Schaft]. Vanmorgen vroeg is de Nederlandse 
grens voor het eerst overschreden." 
Eindelijk enige zekerheid over het frontverloop. Maar dit werd 
gevolgd door activiteiten van Duitse zijde die de Helmonders deed 
vermoeden dat Helmond frontstad zou worden. De bruggen bij 
Sluis 8 en Aarle-Rixtel werden opgeblazen. De schepen in het 
kanaalvak tussen Sluis 7 en 8 werden tot zinken gebracht. Alles 
wees erop dat de Duitsers de aanval van de geallieerden ten wes
ten van Helmond verwachtten. In de als Duits noodhospitaal inge
richte L.T.S. op de Heuvel was nu ook meer activiteit merkbaar. 
De huizen aan de Kanaaldij k-oost werden op Duits bevel 
ontruimd. De hele oostzijde van het kanaal van Aarle-Rixtel tot 
Someren-Eind werd tot verboden gebied verklaard. In het park en 
bij de Edah werden o.a. door tewerkgestelde Helmonders mitrail
leurnesten en schuttersputten gegraven. De nog intact zijnde ka
naalbruggen mochten niet meer door burgers gebruikt worden. Uit 
de constante bewaking en de aanwezigheid van een zogenaamd 
Sprengkommando bleek dat zij reeds van springstof waren voor
zien. 

Bewoners van zakenpanden en huizen aan de Veestraat, Havenweg 
en Steenweg besloten om hun panden te verlaten. Deze Helmon
ders hadden een springende brug reeds op 11 mei 1940 meege
maakt. Vandaar dat zij uit voorzorg hun panden hadden dichtge
timmerd. 
Deze groep verliet have en goed nog uit vrije wil. Maar op don
derdag 14 september kwam van de Ortskommandant het bevel aan 
de bewoners van Steenweg, Kromme Steenweg en Mierloseweg tot 
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aan de Goorloop om hun woningen te ontruimen, en wel voor 
18.00 uur de dag daarop. 

• De vluchlentle be\olking op de Mieilmeweg De foio n genomen voor ijzerhandel 
SchuUe in de nchling Mwilo-Houl Foto: M. van Stinivooid. 

De atmosfeer was nu echt gespannen. Radeloosheid nam van 
menigeen bezit. In het bijzonder van hen die zich met het meest 
noodzakelijke, geladen op kruiwagens, kinderwagens of bolderkar
ren, op weg begaven naar een tijdelijk, soms niet eens bekend, 
vluchtadres. Rijwielen zag men niet of nauwelijks. De Duitsers 
namen deze toch steeds af. De toch al moeilijke levensmiddelen
voorziening kwam nu vrijwel stil te liggen. In het bijzonder van 
brood en melk. 
Een stroom van naar schatting duizend Helmondse vluchtelingen 
bewoog zich in westelijke richting naar Stiphout, Mierlo-Hout en 
Mierlo, op zoek naar onderdak en voeding. Daar kwamen een 
aantal bewoners van de Haagstraten en de Houtse Parallelweg bij. 
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Zondag 17 september was een zonnige najaarsdag met excellent 
vliegweer. Tegen half een in de middag verscheen een vloot van 
ruim 2.500 vliegtuigen boven Brabant en begon de grootste lucht
landing uit de geschiedenis. 
De Amerikaanse 101e luchtlandingsdivisie (de 'Screaming Eagles' 
onder generaal Maxwell Taylor) landde tussen Veghel en Son. De 
82e 'All-American' luchtlandingsdivisie onder generaal Gavin 
landde in het gebied tussen Grave en Nijmegen. Het meest noorde
lijk ging de Britse eerste luchtlandingsdivisie onder generaal Urqu-
hart. Zij sprongen in de buurt van Arnhem. 
Om half drie begon het XXX' legerkorps onder generaal Horrocks 
vanaf Leopoldsburg haar opmars naar Eindhoven met het overste
ken van de Belgisch-Nederlandse grens. Eindhoven werd op 18 
september bevrijd. Op 19 september bereikte het korps Nijmegen 
en op 20 september viel de Waalbrug ongeschonden in geallieerde 
handen. De brug over de Rijn bij Arnhem in handen krijgen is 
zoals bekend niet gelukt. 

Over het Maas-Scheldekanaal 

Het VIII° legerkorps begon op zondag 17 september met haar taak 
de rechtertlank van de naar Arnhem oprukkende troepen te dek
ken. De 3e infanteriedivisie trachtte het Maas-Scheldekanaal over 
te steken bij St. Huibrechts-Lille. Dat kostte grote moeite omdat 
de noodbrug niet gereed was. 
Een deel van de 11e pantserdivisie (The Inns of Court en de Fife 
and Forfar, gevolgd door de Herefords) trok dinsdag zes kilometer 
naar het westen via de brug bij Neerpelt over hetzelfde kanaal. Zij 
gingen op weg naar Vaikenswaard. 
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• De 29e Annouied moet gebruik maken van de brug ten westen van Ntcrpelt Pas dins
dagavond IS de eigen brug bij Si Huibrechts-UUe klaar 

Pas dinsdagavond rond 19.15 uur was een goede noodbrug bij St. 
Huibrechts-Lille gereed en kon de Britse 3e infanteriedivisie en de 
rest van het llth Armoured beginnen met de oversteek. Royal 
Tanks, Monmouth en de 159e Brigade trekken op naar Budel en 
Soerendonk. In Maarheeze ontmoeten zij de uit Valkenswaard 
teruggekeerde huzaren van de 29e brigade. 
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Fiets kwijt 

17 september (zondag) [dagboek M. Determan] 
Weer een week later en aldoor niet geschreven. We zijn nog steeds 
niet vrij. 
Maastricht is eergisteren gevallen, dus daar wappert de vrijheids-
vlag al. Eergisteren moesten de menschen die woonden in de 
Steenweg, Kr. Steenweg en Mierloscheweg evacueren en nog wel 
binnen 24 uur. 
Een verschrikkelijk en zielig gezicht, dat sjouwen van al die men
schen; met kruiwagens, handkarren, enz. sleepten de menschen 
zooveel mogelijk uit huis, overal huilende gezichten en koortsach-

"Met kmiwagens, hatuikancn en zo", vluchtetulc bewoners op de Mierloieweg voor de 
garage van houlharulelRaaijmakeis.op weg naai Mieilo 
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tige haast. Verder hoor je niet veel nieuws, de menschen gissen 
wel allemaal, maar niemand weet precies waar de geallieerden nu 
zitten. 
Vandaag zijn ze erg aan het vliegen en bombarderen. Zelfs onder 
de plechtige Mis vanmorgen, kon je dat heel duidelijk horen. Och 
ja, gisteren hebben 2 moffen onze fiets afgepakt en kreeg ik er een 
andere voor in de plaats. Nou dat was n.b. die rommelkast van Sel 
en daar zat de voorband van mijn ouwe fiets op en die banden zijn 
zo gammel als wat. "Absteigen," schreeuwde er één en toen moes
ten we ruilen van fiets. Maar ik wilde dat eerst niet natuurlijk. 
"Na gut", zei die eenen "dann gehen Sie mit zum Offizier und 
dann mussen Sie Ihres Fahrrad doch abgeben und dabei bekom-
men Sie auch kein anderes " Nou, daar zat ik dan met de gebakken 
peren, je trekt toch altijd aan het kortste eind uiteindelijk, dus er 
zat niets anders voor me op dan maar toegeven. Inwendig vloe
kend en tierend kroop ik op dat ander vehikel en reed door. 
Ik kwam tot de ontdekking, dat deze ruil nog niet eens zoo erg 
beroerd voor me was uitgevallen. Toen ik terugkwam, kwam een 
vrouw aanlopen al breiend en zei: "niet doorrijden, want ze zijn 
weer fietsen aan 't afnemen". Toen ben ik heelemaal omgereden 
over kleine zandpaadjes gehobbeld en zoo ben ik eindelijk weer in 
de stad terug gekomen. Ik kwam n.b. heelemaal bij v. Bree op de 
Bakelsedijk uit en daar zag ik weer 2 moffen aankomen, om fietsen 
op te vangen; toen de Burg. v. Houtlaan ingerend. In ieder geval 
heb ik m 'n fiets nu veilig hier en zullen we voorlopig maar niet 
meer erop gaan. 
Vanaf Vrijdag hebben we al geen gas meer, dus moeten we weer 
aan die dure petroleum beginnen of liever gezegd, die bus is al 
halfleeg. 
Enfin, niet druk maken, na de oorlog gaan we immers toch weg. 
Hoe zou het zijn, volgend jaar om deze tijd? 
Oh, jullie moesten eens weten hoe ik daarnaar verlang. Daarstraks 
ging het licht ook uit, dus geen elektriciteit meer, maar nu gaat 
het weer en iemand kwam vertellen dat het water zou afgesloten 
worden en alle menschen natuurlijk aan het tappen. (..) 
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Duitse versterkingen 

Vanaf 12 september verzamelen zich in Helmond diverse Duitse 
eenheden. De eerste groep bestond uit Fallschirmjager van de 
Kampfgruppe Walther. Zij waren zwaar bewapend. Velen waren 
in camouflage-uniformen gestoken. Ze leken in niets op de troepen 
die begin september door Helmond terugtrokken. Déze soldaten 
vroegen niet de weg naar Venlo. Zij zouden de stad tot de laatste 
man verdedigen. Althans, dat beweerden sommigen van hen. 

•• De Duitse Panther Tank. 

De Duitse luchtafweerkanonnen waren in deze periode dag en 
nacht actief. Over de regio vlogen merkbaar grotere aantallen 
geallieerde vliegtuigen. Ook de bewoners van Stiphout en vooral 
Mierlo-Hout werden nu onrustig. Niet alleen de Helmondse vluch
telingen zorgden daarvoor. Vooral het aanleggen van 'asperges' 
(tankversperringen) op de Mierloseweg en de kruising naar Stip
hout deden het ergste vermoeden. Ook in Mierlo-Hout werden 
schuttersputjes gegraven. Op de weg naar Mierlo stonden witte 
bordjes met een doodshoofd en de tekst 'Achtung! Minen'. 
De bewoners van Mierlo-Hout beseften dat als er om Helmond 
gevochten zou worden, dit vermoedelijk eerst op 't Hout zou 
gebeuren. Veel Houtenaren gingen dan ook op weg naar Mierlo in 
de hoop daar een schuiladres te vinden. 

228 Helinonds Heem 



Niet alleen in Helmond werden door de Duitsers versterkingen 
aangelegd. Ook onder Asten bouwden ze vooral in de buurt van 
de sluizen reeksen loopgraven en mangaten aan de oostzijde van 
het kanaal, 's Nachts werd het geluid van artillerievuur uit de 
richting van Eindhoven gehoord. Het front naderde. 

Eindhoven bevrijd 

Zondag 17 september om ongeveer 10.30 uur zag men in Hel
mond honderden geallieerde bommenwerpers westelijk en noord
oostelijk van de stad. Dit werd onmiddellijk gevolgd door het 
geluid van een bombardement uit de richting Eindhoven-Best-Son. 
Het was het bombardement dat vooraf ging aan de luchtlandingen 
van operatie Market Garden. Hoewel die codenaam voor de 
Helmonders nog een onbekend begrip was, zorgde het bombarde
ment voor grote opwinding. 

Alphons 'Pons' Niessen werd geboren op 24 augustus 1916 in de 
Veestraat. Zijn vader dreef in het midden van de Veestraat een 
slagerij. Bij het uitbreken van de oorlog was Fons Niessen vieren
twintig jaar oud. De hele oorlog door heeft hij een dagboek bij 
gehouden. Hier volgt een eerste citaat uit zijn dagboek, waar we 
ook verderop nog uit zullen citeren. Fons Niessen overleed in 
1981. 

17 september [dagboek A. Messen] 
De kabels voor het springen van de Veestraatbrug zijn door de 
straat gelegd, de Duitsers zijn zeer nerveus. Volgens hen zijn er 
20.000 parachutisten neer gegooid bij Tilburg, Nijmegen en Eind
hoven. Het blijkt dat om half elf eerst gebombardeerd is en daarna 
om circa een uur troepen zijn uitgegooid. De Amerikanen trekken 
met hun tanks Nederland in. De spoorwegen moeten op bevel van 
de regering staken. De buurt komt 's avonds bijeen bij café Labro. 
Het is stil, maar we durven niet naar bed te gaan, het licht gaat 
dikwijls uit. De nacht blijft verder rustig. 
Die zondag trachtte Montgomery zijn slag te slaan door het vor
men van een corridor tot Arnhem. Het doel daar was de brug over 
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de Rijn. Montgomery hoopte deze onbeschadigd in zijn bezit te 
krijgen, samen met de Waalbrug in Nijmegen. Was deze opzet 
gelukt dan zou de sprong naar het Rijngebied veel gemakkelijker 
geweest zijn omdat ze dan van een snelle aanvoer van materiaal 
verzekerd waren geweest. De para's en luchtlandingstroepen (Air-
bornes) werden met Dakota's en propvolle Gliders aangevoerd. In 
het kader van Market Garden werden ook in de buurt van Eindho
ven, Son en Veghel luchtlandingen uitgevoerd. 
Op diezelfde dag begon de spoorwegstaking waartoe de Neder
landse regering vanuit Londen had opgeroepen om de Duitse 
aanvoer lam te leggen. 

18 September: het nieuws dat Eindhoven is bevrijd bereikt Hel
mond. Blijdschap maar wederom angstige spanning. Zal onze stad 
nu aan de beurt zijn? Zullen ze ook Helmond bombarderen en dan 
luchtlandingen uitvoeren? Zenuwachtig makende geruchten doen 
de ronde. In de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 september 
schrok Helmond op van het geluid van explosies. De Duitsers 
bliezen de spoorbrug op, later gevolgd door de sluizen bij Hel
mond en het Duitse radiostation op het Goor te Mierlo-Hout. De 
draaibruggen bij de Waardstraat en bij de fabriek van Van Vlissin-
gen waren reeds op 13 september opgeblazen. 

18 september [dagboek A. Messen] 
Voor de middag rustig, 's middags vliegtuigen en vele geruchten. 
Eindhoven bezet, ze komen naar Geldrop, Lido [een recreatiege
bied bij MierloJ, Beek en Donk, Veghel, maar het blijven allemaal 
geruchten. Plotseling weer: "De brug springt." In paniekstemming 
allen de straat op en naar Van Vilsteren. Het plan is daar de 
nacht te blijven. Er gebeurt niets en teneinde raad allen weer naar 
huis. In het begin van de nacht vuursalvo's richting Eindhoven. 
Massa's materiaal gaat richting Bakel. We verwachten nu ieder 
ogenblik de Tommy 's bij de brug, maar de brug is nog intact, 's 
Middags half drie rijden plotseling Duitse tanks de stad in. Men 
telde er dertig en een honderdtal anti-tankwagens en licht geschut 
richting. Ze gingen richting Someren en Geldrop. 
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• De Hanomag Schützenpanzenvagen (SPW) met een 
dneling-machinegeweer 

De Duitse 
tegenaanval 

Dinsdagochtend rond 
acht uur (19 septem
ber) arriveerde een 
Britse verkenningseen-
heid met Humber- en 
Daimlerpantserwagens 
in Mierlo. De eenheid 
werd door onverwacht 
hevige tegenstand ge

dwongen om snel terug te trekken tot bij Geldrop. 
Tegen de middag ontstond in Helmond onder de bevolking enige 
paniek. Duitse Panther tanks trokken door de Molenstraat en 
Veestraat. In hun kielzog gevolgd door halfrupsen [Hanomag 
SPW] en ander modern gevechtsmateriaal. Dat had men lang niet 
gezien. Dit leek in niets op een verslagen leger. De in zwarte 
uniformen gestoken tankbemanningen hadden de luiken van hun in 
camouflagekleuren geschilderde tanks wijd open. 
Van het station marcheerde honderden [800?] in camouflage-uni-
formen gestoken Fallschirmjager naar de Markt. Daar klommen ze 
op de tanks en in de halfrupsvoertuigen. In de kolonne bevonden 
zich ook Sturmgeschütze, gemechaniseerde kanonnen. Dit was de 
107e Panzer Brigade die in drie dagen tijd per spoor van Torün in 
Polen naar Venlo overgebracht was. 

De 107e Panzer 
Brigade in Helmond 

De 107e Panzer Briga
de bestond uit twee 
bataljons. Eén Panzer 
Abteilung van drie 
eskadrons met ieder 
elf of twaalf Panther Het Stuimgeschutz, een gemotonseerd kanon, meest

al van 7,5cm 
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Tanks en een even groot eskadron Sturmgeschütze. Daarbij hoorde 
één Abteilung pantsergrenadiers met halfrupsvoertuigen [Sonder-
kraftfahzeug (SdKfz) 250 en 251], waarvan een deel bewapend 
was met [37 en 47mm] machinegeweren. 
Hoewel deze brigade 
haastig was uit Polen 
was gekomen, be
stond ze uit zwaar 
bewapende en ervaren 
frontmilitairen. De 
brigade stond onder 
commando van luite
nant-kolonel Berndt 
Joachim Freiherr von 
Maltzahn. 
In eerste instantie 
kwam de divisie naar 
het front in het wes
ten om bij Epinal een 
tegenoffensief in te 
zetten. Nu de Ameri
kanen de Westwall bij 
Aken dreigden te 
doorbreken ging de 
reis naar Venlo. Daar 
kwamen de Freiherr 
en zijn tanks en gre
nadiers precies op tijd 
aan om operatie 
Market Garden de 
voet dwars te zetten. 
Zijn opdracht was duidelijk: de corridor tussen Eindhoven en Son 
doorbreken en de oprukkende geallieerden een halt toeroepen. De 
corridor bij Eindhoven werd gevormd door de lOlst U.S. Airbor
ne divisie en het Britse XXX' legerkorps. Zij werden vanuit Til
burg aangevallen door onder meer Ordnungspolizei. 
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In Helmond splitste de Duitse kolonne zich op de kruising Hortse-
dijk/Mierloseweg. Het grootste gedeelte ging via Stiphout, Gerwen 
en Nuenen naar het front bij Son. Een kleine groep nam het zand
pad noordelijk van de spoorbaan onder Mierlo-Hout. Een derde 
groep ging naar Mierlo-Hout en Mierlo. Daarbij waren ook de 
eerder genoemde Sturmgeschütze en een aantal halfrupsvoertuigen. 
In Mierlo-Hout werden voorraden, waaronder munitie en Panzer-
fausten, gelost bij de daar ingegraven troepen. Deze werden onder 
andere opgeslagen in spoorwegwachterswoning nr. 36 aan de 
overweg. 

• Na de aanval op de corridor moet de 107e zich weer Wnigirekken. 
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Eindhoven gebombardeerd 

Rond vijf uur 's middags op 19 september trok een kilometers 
lang bevoorradingskonvooi van het XXX'' legerkorps door het 
bevrijde Eindhoven. De massaal uitgelopen bevolking maakte in 
haar dolle vreugde de doortocht, dwars door het centrum, prak
tisch onmogelijk. In de toch al niet erg brede Rechtestraat stonden 
vele duizenden mensen tot vijftien rijen dik. Niemand vermoedde 
dat juist op dat moment de vanuit Helmond opgerukte 107e Panzer 
Brigade de aanval op Son had ingezet. Slechts negen kilometer 
verderop. 
Om 17.15 uur bereikte dit bericht Eindhoven en zorgde voor grote 
paniek. De straten krioelden van wegvluchtende mensen en het 
Britse militaire konvooi kwam helemaal tot stilstand. De soldaten 
maakten zich op voor de verdediging van de pas bevrijde stad. 
Om 19.20 uur ontbrandden hoog boven Eindhoven een groot 
aantal lichtkogels. Het felle gele licht maakte de stad helder als bij 
dag. Het schijnsel was tot in Helmond te zien. 
Even dacht de bevolking van Eindhoven aan een bevrijdingsvuur
werk. Maar al snel suisden de Duitse bommen op de stad. Eindho
ven werd zwaar gebombardeerd. Het bombardement duurde onge
veer drie kwartier. Her en der ontstonden felle branden. De explo
sies en de felrode gloed waren ook in Helmond duidelijk waar
neembaar. Dit bombardement richtte niet alleen zware schade aan. 
Het zorgde ook voor ruim achthonderd gewonden en honderdne
gentig doden. In Helmond stroomden de mensen naar buiten en 
zagen de Duitse bommenwerpers op hun retourvlucht overkomen. 
Lang konden ze dit schouwspel niet waarnemen, want Duitse 
patrouilles joegen de mensen van de straat. 

Opgewonden stemming 

19 september (dinsdag) [dagboek M. Deter man] 
Zondagmiddag zijn er ontzettend veel vliegtuigen overgekomen en 
ze vertelden, dat hij Son en op verschillende andere plaatsen para
chutisten waren geland. We slapen tegenwoordig boven bij Roelofs 
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• De spool hi-ug IS opgeblazen Let op de lage walei stand 

en van Zondag op Maandagnacht zijn eerst mijnheer R. en Sel 
blijven waken tot 12 uur en na 12 uur zijn ze naar bed gegaan en 
hebben Harry en Henny deze dienst overgenomen. 
Er werd 's middags al verteld, dat de brug zou springen. En ja 
hoor, midden in de nacht om een uur of half 4 sprong de Spoor
brug; er werd vooruit gewaarschuwd door 't veilig signaal van de 
luchtalarm installatie en [toen] maakten Harry en Henny ons wak
ker allemaal. 
V/ij allemaal in de kelder, er zijn toen 4 ontploffingen geweest; 't 
viel nogal mee, ik vond ze de vorige keer 's nachts bij Van Riet 
veel en veel harder. Toen we weer in bed lagen een tijdje, pang... 
weer een klap en daarna gelukkig rust. 
De volgende dag, dus gisteren, allerlei opwindend nieuws: Eind
hoven gevallen, ze zitten al in Lieshout (dat is 5 km hier vandaan). 
Water tappen en binnen blijven enz.! 
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We mochten alle drie naar huis van Van Riet en de politieagenten 
en iedereen zei, dat ze (de Tommies) nu ieder ogenblik hier konden 
zijn. 
Nou, er heerschte in de heele stad een idiote opgewonden stem
ming en niemand bleef in huis zitten, ze stonden allemaal met hun 
snoeten buiten te kijken. Verder was er niets te zien of te hooren, 
geen Duitschers, geen Tommies, niets, maar in ieder geval toen 
we gisteravond naar bed gingen, was er nog geen Tommie te 
bekennen. Vanmorgen ook niets, rustig geslapen, niets te zien 
hoor. 

• Ein Pimlhcitank van hel 107e in de Mnlensliaal op weg naar het cenliuni Op weg 
naar Son woiiUn geen inotilijkheden vcrwachl alle luiken staan nog open 

Vanmiddag werd 't ineens rumoerig, heele reeksen Duitsche tanh 
en pantserwagens trokken achter elkaar de Veestraat in en op een 
gegeven ogenblik kwamen ze achter elkaar de Markt oprijden en 
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gingen toen op gelijke afstand van elkaar op de trottoirs tegen de 
huizen aanstaan. 
We dachten eerst, dat ze zoo de Tommies wilden afwachten en 
beschieten, maar achteraf deden ze dat om dekking te zoeken voor 
een paar luttele Engelsche vliegtuigen. Bespottelijk, die heele 
comedie. 
Enfin, na een kwartier reden ze weer weg. 
Luce moest om half 4 beginnen in de apotheek, maar durfde niet te 
blijven. Om 6 uur kwam ze me toch aflossen en Van Riet ook. 
Even naar Thijssen geweest om groenten, hadden nog niets, mor
gen terugkomen, geen melk te krijgen, niets, niets! 
Toen ik terugkwam, hoorde ik [van] Van Riet "Geldrop is officieel 
bevrijd, dus nu komen ze toch wel dichterbij." Ik kan anders niet 
veel meer geloven van die praatjes, iedereen is prikkelbaar en 
lastig. Ik natuurlijk niet, ik ben de 'lijdzaamheid' zelve, hum, 
hum!! Nee, maar nu zonder gekheid, ik ben ontzettend kriebelig en 
kan bij de minste tegenspraak wel schreeuwen en daarbij maken 
die menschen in de apotheek me stapelgek. 
In het park ligt het vol duitschers. Nu net werd er ontzettend ge
vlogen en zoo laag, en geschoten ook, nou, het zal mij benieuwen 
wanneer ze nu werkelijk hier arriveren en hoe ze eruit zien. 

'Heli's Highway' 

Woensdag 20 september bleek een beslissende dag in de strijd om 
de corridor bij Eindhoven. De gevechten speelden zich geheel af 
in de driehoek Eindhoven-Son-Nuenen. Langzaam werd duidelijk 
dat de Duitse Panzer Brigade gevoelige klappen kreeg. De bijzon
der felle gevechten in het deel van de corridor tussen Eindhoven, 
Son, Veghel en Grave, maakten dat de Amerikaanse 101 Airbor-
nes dit traject voorzagen van de toepasselijke naam 'Heli's 
Highway'. Ook bij Nuenen was die dag een hevige slag losgebar
sten. Deze werd rond negen uur 's avonds afgebroken wegens het 
slechte zicht in het bosrijke gebied. Nuenen bleef voorlopig in 
Duitse handen. 
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• Hell's Highway. 

De dag daarna werd de bedreiging van de corridor in het gebied 
rond Eindhoven weggenomen. Het geallieerde hoofdkwartier in 
Eindhoven kreeg donderdagochtend vroeg berichten dat de Duit
sers Nuenen hadden verlaten en naar Helmond waren teruggetrok
ken. Die melding kwam onder andere van het Helmondse verzet 
dat toen haar hoofdkwartier bij dokter Neelemans in Bakel had. 
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Grote Duitse kolonnes waren door Helmond richting Bakel ge
trokken. Gezien het grote aantal volle ambulances hadden de Duit
sers grote verliezen geleden. 
Vanuit Eindhoven werden nu Amerikaanse Airbornes en Britse 
Shermantanks naar Nuenen en Nederwetten gezonden. Om 10.30 
uur werden deze dorpen bevrijd. 
Bij Gerwen en Stiphout bleef echter een Duitse eenheid achter, 
voorzien van Panther tanks. 

De 107e Panzer Brigade kreeg opdracht zich op Helmond terug te 
trekken om van daaruit bij Veghel een nieuwe poging te doen de 
corridor te doorbreken. Tegelijkertijd naderde vanuit het bevrijde 
Geldrop rond vier uur 's middags een Britse eenheid Nuenen. Dat 
waren Sherman tanks van het 23rd Batallion Hussars samen met 
infanteristen van het 8th Batallion Rifle Brigade. Beide bataljons 
waren onderdeel van de Britse 1 Ith Armoured Division (pantserdi
visie). Het was déze eenheid die 24 uur later Helmond-West zou 
bevrijden! 

20 september (woensdag) [dagboek A.NiessenJ 
6.30 vm. Nog rustig. Ook de morgen blijft rustig. Er zijn geruch
ten dat Eindhoven weer in Duitse handen is en vannacht hevig is 
gebombardeerd. Officieel is medegedeeld dat de troepen zijn opge
rukt van Eindhoven naar Nijmegen, dat de brug bij Grave onbe
schadigd in geallieerde handen is en dat ook bij Arnhem de brug
gen nog intact en bezet zijn. Jan de Belleman [Noyen] moest om
roepen binnen te blijven en niet in de straten te komen waar de 
Wehrmacht doorkomt. Vanmiddag weer troepentransport, vooral 
tanks en anti-tankwapens. Gisteren zijn een aantal Amerikanen en 
Britten in Mierlo geweest maar tot Geldrop teruggetrokken. Er is 
schaarste aan melk in de stad, verder is er nog geen tekort maar 
het zakenleven blijft stil liggen. 
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Bevrijding Mierlo op 21 september 

De Amerikanen maakten zich zorgen over de ontwikkeling van het 
front aan de Zuid-Willemsvaart. Zij dachten namelijk aan een 
luchtlanding ten oosten van Helmond om van daaruit de bruggen 
in handen te krijgen. Dit in tegenstelling tot de Britten die de 
voorkeur gaven aan een frontale aanval met zwaar materieel. 
Vandaar dat zij na de Britse poging in de ochtend van 19 septem
ber zelf op verkenning uitgingen. 
Een inwoner van Mierlo was erin geslaagd contact met de Ameri
kaanse kolonel Bob Sink te maken. Sink was commandant van het 
506 Parachute Infantry Regiment, een onderdeel van de bij Eind
hoven gelande 101e Airborne Division. 
Vier paratroopers van het 4e bataljon van Sinks regiment wisten in 
de avond van 19 september in het nog bezette Mierlo te komen. 
Via de inwoner van Mierlo brachten zij de nacht door in de boer
derij van de familie Adriaans aan de Marktstraat. De volgende 
ochtend voerden ze samen met hem een nauwgezette verkenning 
uit van Mierlo tot aan de 'keersluis'. Vooral de Duitse stellingen 
bij de bruggen over het Eindhovens kanaal werden bespied. 

Zelfs de namen van deze vier Amerikaanse verkenners zijn be
kend. Het waren Paul Peterson uit Philadelphia, Nicholas Darah 
uit Toledo, Ohio, Bernard Tom uit Akens, Ohio en John J. Joseph 
uit Talpela. 
Het Amerikaanse luchtlandingsplan bleek onmogelijk omdat kolo
nel Sink geen vliegtuigen ter beschikking kreeg van het geallieerde 
opperbevel. 

Getroffen schuilkelder 

Dankzij deze verkenning werden in de ochtend van de Britse 
aanval op Mierlo ( 21 september) de Duitse stellingen bij beide 
bruggen bestookt door Engelse of Amerikaanse jachtvliegtuigen 
die opgestegen waren van vliegbasis Eindhoven. De stellingen 
werden onbruikbaar. Maar de aanval had ook een rampzalig ge-
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volg voor een aantal Mierlonaren die in twee schuilkelders nabij 
de brug verbleven. Zij hadden daar dekking gezocht voor het 
inleidend artillerievuur van het oprukkende Britse leger. Maar het 
was een bom die in de schuilkelders explodeerde en in één klap 
tien mensen doodde, waaronder zeven leden uit het gezin Sloots. 
Het artillerievuur verwonde in Mierlo een behoorlijk aantal inwo
ners. 
De Britten bereikten in de namiddag Mierlo zonder noemenswaar
dige tegenstand. 

Later op die dag deed zich echter nog een incident 
voor waarbij een aantal Britse militairen gewond 
raakte. Een groep van twaalf Duitse halfrupsvoer
tuigen had tijdens de bevrijding van Mierlo kans 
gezien zich zuidoostelijk van het dorp gedekt te 
houden. Tegen het vallen van de avond reden ze 
met volle snelheid door het noorden van Mierlo 

richting Mierlo-Hout, vurend met alles wat ze hadden. Een van de 
voertuigen bleef halverwege de rit wegens brandstofgebrek aan de 
rand van Mierlo achter. Op een film van de Mierlose huisarts 
Kersemakers is te zien dat de voertuigen het embleem van de 25e 
Panzergrenadier Division droegen. 

21 september (donderdag) [daghoek A. Niessen] 
Groot aantal Duitse troepen in de straat die daar overal op het 
trottoir zitten en koekjes enz. eten, want Edah en Magis zijn leeg
gehaald, 's Avonds veel geschut en in de verte grote brand. 

21 september 's avonds 10 uur [dagboek M. Determan] 
Het is zeer rumoerig om ons heen. De hele dag is het nogal rustig 
geweest, vond ik. Vanmiddag ben ik te voet melk gaan halen, 
halfyveg Deurne hij v.d. Velden, Vos en Peters. Ik kreeg bij ieder 
I fles. Gisteravond ook al geweest nou dan ben je wel moe hoor. 
Het is ongeveer 1 uur heen en I uur terug lopen. Maar enfin, 
zoolang je nog kunt gaan, moet je het ook maar doen. Ik heb 't 
idee dat het morgen al niet meer zal gaan, je hoort tenminste 
voortdurend schieten aan alle kanten van de stad. De lucht ziet 

25. PzGren. 
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aan alle kanten heelemaal rood van vuurgloed, zeker van een dorp 
hier in de buurt. 
Langs de Deurnescheweg vanmiddag, toen ik de boer opging heele 
colonnes Duitsche pantserwagens en tanks. 
Mij dunkt, dat ze nu vlak voor Helmond zijn. De Duitschers gaan 
tot overmaat van ramp, de stad hier verdedigen. Verschillende 
menschen op de Noordwal en Zuidwal moeten voor 12 uur uit hun 
huis zijn, vannacht nog. 
Nu heerst er een echte oorlogssfeer. De Duitschers plunderen de 
opslagplaatsen van de Edah en andere kruideniersmagazijnen, de 
bakker komt niet meer, melk komt niet meer in de stad, als 't niet 
gauw afloopt wordt 't hongerlijden hoor. 
De moffen zijn gek, ze maken ijskoud baricades van zakken suiker 
en meel en zeggen dan nog "Krieg ist Krieg". 
We zouden vanavond bij Vorstermans 't monopolyspel gaan spe
len; we waren er om 8'A uur, dus een kwartier na de bezette tijd; 
toen we hoorden dat het zoo spannend was, zijn we 'm toch weer 
gesmeerd om 5 over half 9; heel vlug gehold op onze kousen. 
Slapen weer bij Roelofs, het zal mij benieuwen hoe 't afloopt 
vannacht. 
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DE AANVAL OP HELMOND 

We zijn bij donderdag 21 september 1944, laat in de avond. Het 
bevrijdingsleger stond in aanvalspositie gericht op Helmond: 

* De noordflank in het gebied onder Gerwen; 
* Het centrum in het op die dag bevrijde Mierlo; 
* De zuidelijke eenheid in Someren dat op 20 september was 

bevrijd. 

Op alle genoemde posities lag de vijand op minder dan één kilo
meter afstand. Over het totale front lag de Zuid-Willemsvaart met 
de belangrijkste bruggen nog intact. Wel waren alle bruggen door 
de Duitsers van springladingen voorzien om ze na een eventuele 
terugtrekking van de eigen troepen te laten springen. De Zuid-
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Willemsvaart zou dan dienen als belangrijk verdedigingsmiddel. 
En dat gebeurde ook. 

Leden van de ondergrondse loerden dagenlang op een kans de 
springstoffen van de bruggen te verwijderen. Maar strenge bewa
king voorkwam alle pogingen daartoe. Wijs geworden door erva
ringen met de vele bruggen die de divisie al in België had opge
daan, maakte generaal Roberts zich geen enkele illusie dat de 
Duitsers deze keer en op dft front de bruggen intact zouden laten. 

Veranderende plannen 

In de vorige paragraaf staat als fase 3 van het vier-fasen aanvals
plan van generaal O'Connor de opdracht van de 11e pantserdivisie 
om Helmond in te nemen. Generaal Roberts had daartoe het vol
gende aanvalsplan ontwikkeld: oprukken over de totale breedte 
van het front zoals dat op 21 september lag van Stiphout tot Some
ren. Daarna benoorden en bezuiden Helmond de Zuid-Willems
vaart (met noodbruggen) oversteken en vervolgens de stad met een 
tangbeweging innemen. 
Dit plan ging ervan uit dat het Duitse leger in dit gebied nog maar 
geringe slagkracht bezat. Het plotseling opduiken op 19 september 
van de sterke Duitse 107e Panzer Brigade in Helmond met onmid
delijk daarop volgend de acties van deze brigade rond Son, maakte 
duidelijk dat het oorspronkelijke aanvalsplan niet kon worden 
uitgevoerd. Op de avond van 21 september verbleef nog een be
hoorlijk deel van de Duitse Panzer Brigade in de centrale en noor
delijke frontsector vóór Helmond. 
Berichten van eigen inlichtingendienst en uit Helmond spraken van 
de zware verdediging die de Duitsers in Helmond-West én ten 
oosten van het kanaal hadden opgebouwd. Generaal Roberts wij
zigde daarop zijn aanvalsplan. Hij zag af van een oversteek van de 
Zuid-Willemsvaart ten noorden van Helmond. De vijandelijke 
druk was daar namelijk te groot. In plaats daarvan wilde hij zijn 
hoofdmacht richten op het centrale deel van de frontlijn en met 
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een frontale aanval tenminste Helmond ten westen van de Zuid-
Willemsvaart ontzetten. 

Een misvatting 

Helmond ten westen en ten oosten van het kanaal zijn op verschil
lende dagen bevrijd. Over deze bevrijding heerst bij velen de 
misvatting dat uitsluitend de westzijde via een operationeel geplan
de actie werd ontzet. De oostzijde komt in die gedachte dan min 
of meer bij toeval na de bevrijding van Asten en Deurne aan de 
beurt. Dit is onjuist. 
Lezing van het oorspronkelijke aanvalsplan van generaal O'Con
nor van het VIIP legerkorps maakt duidelijk dat slechts sprake is 
van één operationele opdracht: "To seize Helmond and put great 
offensive power on the surrounding areas." Daarbij geeft O'Con
nor mondeling aan Roberts de opdracht Helmond zo onbeschadigd 
mogelijk in te nemen om als stapelplaats te kunnen dienen voor 
zijn leger. 
De onverwacht zware Duitse tegenstand dwong dus tot het over
steken van de Zuid-Willemsvaart verder zuidelijk dan gepland. 
Daardoor werden Asten en Deurne eerder bevrijd. In het 
oorspronkelijke plan zou alleen de 11e pantserdivisie de totale 
operatie uitvoeren. Vanwege de zware Duitse tegenstand, werd 
vanaf 23 september deze pantserdivisie via het bruggehoofd Asten 
versterkt met de 185e brigade van de 3e infanteriedivisie. 

Grote risico'.s 

We gaan nu de bevrijdingsacties beschrijven en beginnen op 21 
september in de noordelijke sector. Daar waren actief het 23rd 
Batallion Hussars en het 8th Batallion Ritte Corps. Het volgende 
verhaal is ontleend aan 'The story of the 23rd Hussars': "Ons 
werd opgedragen op te rukken en ten noorden van Geldrop de 
spoorlijn naar Helmond te volgen. Van Helmond wisten we dat 
daar een sterke Duitse hoofdmacht lag, bestaande uit tanks en 

1993 - 3 245 



• De geallieerden welen vanuil Son en Eindhoven de Duitsers van 'Heli's Highway' Ie 
verjagen. De 107e Panzer Brigade moei lerug naar Helmond. 

infanterie. Een deel van deze hoofdmacht was al opgerukt in onze 
richting en zich zou bevinden rond Nuenen, Nederwetten en Ger-
wen. Rond drie uur in de njiddag werden A-eskadron en G-com
pagnie uit de hoofdmacht genomen en naar de westelijke front
sector gestuurd. De opdracht was Gerwen vanuit Nederwetten aan 
te vallen. B-eskadron en F-compagnie voerden de rest van het 
regiment aan. Tij slaagden erin zonder incidenten de spoorlijn 
over te steken en trokken Nuenen binnen zonder tegenstand ont
moet te hebben. 
Maar toen onze eerste tanks de dorpsrand van Nuenen verlieten, 
waren daar plotseling Duitse tanks. Deze hadden zich aan de 
zuidkant van Gerwen zeer goed gecamoufleerd verborgen. Tij 
openden onmiddellijk het vuur op ons, waarbij onze eerste tank 
buiten gevecht werd gesteld en de complete bemanning zwaar werd 
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gewond. Ook begon de daar aanwezige Duitse infanterie ons on
middellijk te beschieten met mortieren en mitrailleurs. Het was 
moeilijk om onder dat vuur onze gewonden te bergen. Toch slaag
de korporaal Jones erin met gevaar voor eigen leven enige gewon
den uit de gevarenzone weg te slepen. Verder oprukken bleek daar 
op dat moment niet mogelijk. 
Daarna werden onze tanks richting Stiphout gestuurd om deze lijn 
te verkennen en mogelijk Stiphout te ontzetten. De eerste groep 
vertrok over een landweg die heel smal was en werd geflankeerd 
door een dunne bosrand. Plotseling hoorden wij het geluid van 
tanks die in onze richting kwamen. We draaiden zo snel we konden 
het zandpad af en zochten dekking achter de bomen in dat ondiepe 
stuk bos. Het geluid werd sterker en toen zagen we de Panther 
tanks voorzichtig naderen. Sergeant Smith had de seventeen poun
der Piet kanon van de Firefly-Sherman] al gericht en wachtte tot 
de zijkant van de eerste tank in zijn vizier kwam en opende toen 
het vuur op de eerste tank die onmiddellijk begon te branden. De 
tweede tank werd ook geraakt en brandde hevig, de derde werd 
geraakt op de rupsbanden en draaide, onbestuurbaar geworden, 
van de weg af en strandde in het mulle heidezand en door zijn 
grote gewicht zakte hij diep de bodem in. De rest van de groep 
trok zich terug. Later bleek dat deze tanks op weg waren geweest 
om de brug bij Son aan te vallen. 
Wij trokken nu verder richting Gerwen. Maar amper in het zicht 
van dit dorp werden we beschoten met zo een kracht dat we, on
danks dat we zwaar vuur afgaven op dit dorp, toch twee tanks 
verloren. De Duitsers moeten daar in grote getalen aanwezig zijn 
geweest want we werden zo zwaar beschoten dat we ook hier grote 
moeite hadden om onze gewonden in veiligheid te brengen. Het 
werd langzaam donker en er werd besloten, vooral gelet op het 
moeilijke terrein, de aanval in de morgen van vrijdag 22 septem
ber voort te zetten." 
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Het centrum: Mierlo-Hout en Helmond 

We keren terug naar de morgen van 21 september en kijken naar 
de actie die in de centrale sector van het operatiegebied plaats
vond. Vanuit Geldrop vertrok 's morgens vroeg de 29e pantserbri
gade (samengesteld uit het 3rd Batallion Royal Tank Regiment en 
het derde Monmouths). Zij trokken op ten zuiden van de spoorlijn 
Eindhoven-Helmond. De infanterie werd vervoerd met vrachtwa
gens. Door hevig Duits vuur gingen enkele vrachtauto's in vlam
men op: "Het vuur werd door een sterke Duitse troepenmacht op 
ons afgegeven en het bleek dat de vijand zich bevond in de bossen 
ten westen van Stiphout," aldus bataljonscommandant majoor J.J. 
How. 

• Een blik op de kapolle spoorbrug, van de zuidkant kijkend naar het kanaal. 
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Brug bij Stipdonk 

Diezelfde morgen werd vanuit Someren het kanaal onder Stipdonk 
verkend. Deze verkenning had tot taak na te gaan of de brug over 
de Zuid-Willemsvaart bij Stipdonk [Sluis 8] nog intact was. Via 
het verzet was het bericht binnengekomen dat deze brug was opge
blazen. Dit bericht was echter verminkt binnengekomen en de 
legerleiding wenste absolute zekerheid. Deze verkenning werd 
uitgevoerd door vier snelle pantserwagens van het Inns of Court 
Regiment. 

Het volgende fragment werd genomen uit het boek 'Needs must... 
A History of the Inns of Court Regiment': "Wij waren de brug op 
veertig meter genaderd aan de westzijde, maar kregen vuur vanaf 
de oostelijke kanaaloever en wel zo fel dat we moesten terugtrek
ken. Toen de pantserwagen van sergeant Dodge met grote snelheid 
achteruit reed raakte deze van de weg en sloeg om. Sergeant Dod
ge raakte beklemd en stierf onmiddellijk. Zijn chauffeur raakte niet 
gewond en werd door een Nederlander die daar vlakbij woonde uit 
de pantserwagen bevrijd. De Duitsers waren inmiddels over het 
kanaal al vurend naar ons toe gekomen. Daardoor bleef een goede 
verkenning van de brug zelf uit." 

Uit de rapporten die nu op het hoofdkwartier binnenkwamen, 
bleek duidelijk dat de hoofdmacht van de Duitsers zich bevond in 
het gebied tussen Gerwen en Stiphout. Generaal Roberts besloot 
vervolgens de opmars van Geldrop naar Helmond via Mierlo, dus 
via de hoofdweg, te laten uitvoeren. Hij beval alle troepen uit het 
gebied bij de spoorbaan noordelijk van Geldrop zich met spoed te 
concentreren op de weg Geldrop-Mierlo. 
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De aanval begint 

Generaal Roberts besloot de frontale aanval via Mierlo-Hout op 
Helmond in de vroege ochtend van vrijdag 22 september te begin
nen. Inleidend artillerievuur werd al op donderdagavond gegeven 
en vooral het westen en zuiden van Mierlo-Hout liepen daarbij 
behoorlijke schade op. Veel in de wei lopend vee werd gedood; de 
boerderijen van Vervoort en Raaimakers aan de Hoofdstraat wer
den in brand geschoten en ook de St. Luciakerk kreeg een aantal 
voltreffers. Door granaatscherven werd bovendien een aantal 
Houtenaren gewond. 

In het zuidelijke operatiegebied werd Someren in de late namiddag 
van woensdag 20 september bevrijd door de 159e Infanterie Briga
de. De artillerie-eenheden 151st Ayrshire Yeomanry en de 13th 
Batallion Royal Horse Artillery werden later nog aan deze brigade 
toegevoegd. De eerstgenoemden beschikten over 25-pounders, ge
monteerd op Sherman-onderstellen, zogeheten [Saxon] Self Propel
led guns (S.P.'s). Verkenningen van het Inns of Court Regiment 
hadden uitgewezen dat de brug over de Zuid-Willemsvaart bij 
Someren nog intact was maar zwaar verdedigd werd. 
Laat in de avond werden tanks richting Sluis 11 gezonden die het 
vuur op de Duitse stellingen openden. De stellingen aan de oostzij
de van de Zuid-Willemsvaart werden bemand door eenheden van 
de Duitse 7e parachutistendivisie. De Duitsers hadden deze aanval 
verwacht en bliezen de brug op. Het werd voor de Engelsen nu 
noodzakelijk hier een noodbrug te slaan. Maar daarvoor moesten 
ze eerst de nodige voorbereidingen treffen. Voor die dag eindigde 
daarom het offensief. 

De Slag om Sluis 11 

De troepen brachten de nacht door in stellingen westelijk van 
Someren. Vroeg in de morgen van donderdag 21 september gin
gen twee eskadrons tanks samen met een compagnie infanteristen 
op weg naar Sluis 10 in de hoop daar de brug te veroveren. Deze 
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• Bnise soldaten op weg naar Asten 

bleek echter ook opgeblazen te zijn. Generaal Roberts gaf daarop 
opdracht de komende nacht bij Sluis 11 een oversteek te forceren. 
De infanteristen van het 1st Batallion Herefordshire kregen de taak 
toebedeeld het bruggehoofd te vestigen. Onmiddellijk daarna 
moesten de aan de divisie verbonden Royal Engineers [genie] een 
noodbrug leggen. Om de aanval te ondersteunen met inleidend 
artillerievuur werd de Ayrshire Yeomanry artillerie bij Someren 
naar voren verplaatst. 

De hele namiddag en avond beschoten tanks, kanonnen en infante
rie de Duitse stellingen aan de overzijde van het kanaal. De slag 

1993 - 3 251 



om Sluis 11 begon die avond om ongeveer 20.00 uur Britse (oude 
Nederlandse) tijd. Twee compagnieën van de Herefords staken met 
opvouwbare roeiboten van canvas en hout het kanaal over en 
vestigden daar een bruggehoofd van ongeveer vierhonderd meter 
diep en breed. Nadat de troepen zich hadden verspreid viel de 
duisternis in. Dit maakte het kiezen van posities moeilijk. 
De Duitse tegenstand was op dat moment gelukkig niet erg fel. Nu 
stak ook de 3e compagnie over, ditmaal over de onbeschadigde 
sluisdeuren. Deze nam stelling aan weerszijden van de weg naar 
Asten, op circa tweehonderd meter van het kanaal. De genie was 
begonnen met de bouw van de noodbrug en werkte bij het licht 
van noodverlichting. 
De Duitsers waren door het felle vuur op hun stellingen bij de 
sluis verjaagd. Maar zij hadden zich in huizen en schuren in de 
buurt teruggetrokken. Daar en in diepe stellingen verderop langs 
het kanaal wachtten zij de komst van de Engelsen af. Toen ze 
zeker wisten dat de laatste compagnie was overgestoken, kwamen 
ze in actie. Ze openden de aanval met zwaar mortier- en kanon
vuur, later gevolgd door zeer precies liggend mitrailleurvuur. 

Die nacht werd op een stuk grond niet groter dan een paar sport
velden een verbazingwekkend gevecht geleverd om de Zuid-Wil
lemsvaart te kunnen oversteken. 
Beide partijen vochten met groot fanatisme. Dat bleek onder ande
re uit het aantal doden en gewonden. Het War Diary van de Here
fords meldt eenentwintig gesneuvelden en vier vermisten; vijfen
dertig Britse infanteristen raakten gewond. Aan Duitse zijde sneu
velden meer dan tachtig mannen. Bij de Royal Engineers, die 
onder zwaar vuur de nieuwe brug bouwden vielen vele gewonden. 
Maar het bruggehoofd werd gehouden en de noodbrug maakte de 
verdere opmars mogelijk. 
De strijd om het behoud van dit bruggehoofd maakte zoveel in
druk, dat deze actie meteen na de oorlog op de militaire academies 
in het studiepakket werd opgenomen. 
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VRIJDAG 22 SEPTEMBER: 'NOTORIOUS FRIDAY' 

We schrijven inmiddels de ochtend van vrijdag 22 september 
1944, 06.00 uur. Op dat moment begon het beslissende offensief. 
In de noordelijke sector onder Gerwen rukte het 23rd Batallion 
Hussars op naar Gerwen. In de nacht hadden Duitse tanks kans 
gezien zich op Helmond terug te trekken, maar ondanks dat bleef 
de tegenstand taai. Vooral omdat het gebied bosrijk was vormde 
de Duitse infanterie met haar anti-tankwapens daar nog een serieu
ze bedreiging. Het 8th Batallion Rifle Brigade kamde de bossen 
uit. 
De Duitse verdedigers hadden begrepen dat, wilden ze niet gevan
gen worden genomen, ze eigenlijk nog maar één vluchtweg had
den. Terug op Helmond en zich daar terugtrekken achter de Zuid-
Willemsvaart. De opmars van beide bataljons verliep nu vrij snel. 
En zo werden Gerwen en Stiphout in de voormiddag van vrijdag 
22 september 1944 door hen bevrijd. 
Een deel van de Duitse troepen was inderdaad naar Helmond 
ontkomen. Ongeveer vijftig mannen werden krijgsgevangen ge
maakt en in Stiphout-dorp geconcentreerd. Later werden zij samen 
met de in Helmond-West gevangen genomen Duitsers onderge
bracht op een boerderij tegenover de Steenoven. Daar waren in 
totaal ongeveer 150 man aanwezig, waarvan enkelen nog een 
ontsnappingspoging waagden. 
De Engelsen lieten in Stiphout-dorp een kleine bezetting achter en 
dirigeerden hun hoofdmacht naar de Mierloseweg en de omgeving 
van de Warande. In Helmond-West waren de vanuit Mierlo-Hout 
opgerukte troepen al volop bezig met een zuiveringsactie, (zie de 
volgende paragrafen). 

Ringen 

Aan het centrale front begon op vrijdag 22 september 's ochtends 
om 06.00 uur vanuit Mierlo-dorp het offensief op Mierlo-Hout en 
Helmond ten westen van de Zuid-Willemsvaart. De Engelse een-
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• Shermantank in Mierlo-Hout. Foto: F. Heimans. 

heden die de aanval ondernamen waren het 3rd Royal Tank Regi
ment onder commando van luitenant-kolonel David Silvertop en 
het 3rd Batallion Monmouthshire Infantry Regiment onder luite
nant-kolonel Hubert Orr. Beide onderdelen behoorden tot de 29th 
Armoured Brigade. 
Vanuit Mierlo trokken zij over beide bruggen over het Eindhovens 
kanaal: naar het noorden via Schutsboom, oostelijker via de Bar
rier en Houtsestraat. Op de plek waar die samenkomen in de 
Hoofdstraat barstte de strijd los. De Duitsers hadden de avond 
daarvoor kans gezien gepantserde halfrupsvoertuigen uit Mierlo op 
Mierlo-Hout terug te trekken. Ze hadden deze goed gecamoufleerd 
opgesteld. Een aantal van deze voertuigen was uitgerust met 75-
mm Pak-kanonnen en zogeheten drieling-mitrailleurs. Het kostte 
de Engelsen ruim anderhalf uur voordat zij verder konden. Ver
moedelijk waren de Duitsers zonder munitie komen te zitten, want 
plotseling braken ze het gevecht af en verdwenen met grote snel
heid richting Helmond. 
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Over de Hoofdstraat trokken de Engelsen verder. Maar slechts 
voor korte tijd. Ter hoogte van de huidige landbouwschool wacht
te hen wederom een korte felle strijd. Daarbij verloren ze twee 
tanks. Achter de boerderij van Van Dongen [nu ter hoogte van de 
Rabobank] stonden twee Duitse Sturmgeschütze [tankjagers]. Ook 
deze braken het gevecht af en trokken terug naar Helmond. De 
boerderij van Van Dongen liep bij dit gevecht zware schade op. 
De Engelsen stuitten hier ook op machinegeweervuur uit goed 
gecamoufleerde stellingen. 
Voor het huis van meester Van der Heijden vonden de Britten het 
lichaam van een Panzergrenadier die in zijn armen twee weckpot-
ten met vleesconserven geklemd hield. Zijn laatste oorlogsbuit. 
Even verderop stond een verlaten halfrupsvoertuig met een ge
sneuvelde Panzergrenadier nog achter zijn mitrailleur. 
De tanks en infanteristen die over de Schutsboom waren getrokken 
splitsten zich nu. 

Een groep trok verder door de Slegerstraat. De andere ging verder 
naar het noorden via de Boterstraat [nu Krollaan] tot de kruising 
Hortsedijk/Mierloseweg. 

De Engelsen namen in de Hoofdstraat veel Duitsers gevangen. Bij 
felle zuiveringsacties in de Slegerstraat vielen aan beide zijden 
doden en veel gewonden. Daarop hielden de meeste Duitsers het 
voor gezien en gaven zich over. 
Het werd duidelijk dat de Duitsers de verdediging van Mierlo-
Hout in ringen hadden opgebouwd. De eerste, bij de Barrier, was 
doorbroken, de tweede ring lag zoals uit de gevechten bleek aan 
de spoorovergang. 

De dood van luitenant Millar 

Van het gevecht bij het spoor en in de Hoofdstraat bestaat een 
uniek ooggetuige-verslag van Francien Coolen, tegenwoordig Me
vrouw Hermans uit Helmond: "Ik woonde in die tijd nog bij mijn 
ouders die op de hoek van de Parallelweg-Hoofdstraat een schoen-
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Vier foto's van het gevecht om de spoorwegovci gang Hoofdsti aat/Mierloseweg Foto's 
mw F Hennans 
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We kijken ziiid-nooid, link!, oruler Britten tussen de Duitse asperges. Hieihoven hel 
zwaar beschadigde spoorwegwachteiswoning. 
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winkel hadden. Deze was al door de Duitsers geplunderd en ook 
beschadigd. De bomengalerij voor de winkel aan de kant van de 
Hoofdstraat was door terugtrekkende Duitse pantservoertuigen 
omver gereden en alle winkelruiten waren vernield. Alles was met 
planken dichtgetimmerd. Op 20 september waren ook wij naar 
Lungendonk gevlucht. 
Donderdags besloot ik terug te gaan om thuis ons varken en konij
nen te gaan verzorgen. Later die dag kwam ook Hendrik Görtz, de 
vriend van mijn broer Toon, om van schuiladres te wisselen. Toen 
begon de vanuit Mierlo afkomstige beschieting van Mierlo-Hout. 
We probeerden nog naar Lungendonk terug te gaan, maar werden 
door de Duitsers tegengehouden. Later probeerden wij het nog
maals, maar toen werd het verboden zelfs ons huis te verlaten. Er 
waren toen veel Duitsers in de buurt die zeer gespannen waren. 
En ook drongen de Duitsers de veelal verlaten huizen in de buurt 
binnen. 
Om als meisje zo weinig mogelijk op te vallen had ik een overall 
aangetrokken en een pet opgezet. We verbleven in onze kelder 
maar 's nachts kwamen daar ook Duitsers. Even waren wij bang 
dat ze op zoek waren naar Hendrik maar voor hem hadden ze geen 
belangstelling. Ze moesten eten en daarvoor hadden ze gezorgd 
door, vermoedelijk in de boerderij tegenover, eieren en brood weg 
te halen. Ik hoefde alleen maar te bakken. Ze gedroegen zich 
verder correct. Een van hen, een wat oudere soldaat, moet angsti
ge voorgevoelens gehad hebben. Hij gaf mij zijn portefeuille en 
vroeg mij die te bewaren. Zou er iets met hem gebeuren, wilde ik 
ze dan naar zijn familie in Pommern sturen? Helaas voor hem heb 
ik dit moeten doen. Hij werd een paar uur later tijdens de aanval 
door een granaat gedood in het verwoeste huis van de familie 
Meulenhof aan de Zuid-Parallelweg. Het was zo laat geworden dat 
die nacht van slapen niet veel meer kwam. 
Vrijdagmorgen begon de aanval rond half zeven en hoorde ik 
overal schieten. Voorzichtig besloot ik te gaan kijken en ging naar 
de werkplaats op de hoek van ons huis aan de Parallelweg. Door 
een kier van het dichtgeplankte raam kon ik zo op de overweg en 
spoorbaan richting Eindhoven kijken. Het zal ongeveer half negen 
geweest zijn toen de beschieting hier erger werd en ik aan de 
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achterzijde van de werkplaats hoorde dat iemand daar de deur 
intrapte. Ik schrok hevig en dacht natuurlijk weer aan Duitsers. 
Maar tot mijn grote verrassing stond daar een soldaat in een 
uniform dat ik niet kende. Een Engelsman ? 
Ik geneerde me, want sprak toen nog geen woord Engels. Dat 
bleek ook niet nodig, want de man was een Nederlands soldaat 
van de Irene-brigade die voor de Engelsen een verkenning uitvoer
de. Hij was achter langs het Zustersklooster en de meisjesschool 
aan de Hoofdstraat gekomen. Hij gaf mij een paar sigaretten en 
vroeg of ik wist waar de Duitsers waren. Daarna verdween hij 
weer achter het klooster. 
Het schieten werd heviger en de spoorwegwachterswoning aan de 
overweg werd getroffen. Nu zag ik Duitsers over de spoorbaan 
rennen en sommige gingen met mitrailleurs tussen de rails liggen. 
Andere renden met Panzerfausten door de spoorsloot in de richting 
van het huis van Dupré. 
In die richting [Eindhoven] zag ik ook door de grote witte ster op 
de tanks dat het Engelsen waren die achter [noordzijde] het spoor 
mijn richting uit kwamen. Langs en achter de tanks zag ik ook 
Engelse soldaten lopen. Het was een afschuwelijk gezicht want ik 
zag dat zowel Engelsen als Duitsers geraakt werden en hieven 
liggen. Sommige Duitsers bleven vuren tot de tanks misschien 
twintig meter van ze af waren. Dan gooiden ze hun mitrailleur 
[MG 42] weg en staken hun handen omhoog. 
Op vrijwel datzelfde moment reed een Engelse tank over de Hoofd
straat en stopte vlak voor de overweg, pal voor ons huis, vurend 
met zijn mitrailleurs. Daarna volgde een doffe harde knal en ik 
zag dat de bemanning van de tank er heel snel uitsprong. Een van 
hen was gewond en kroop langzaam de openstaande poort van de 
boerderij tegenover ons binnen. Er kwamen meer tanks over de 
Hoofdstraat. Zij reden de overweg over. Ook de tank die geraakt 
was werd weer bemaiul en bleek toch nog te kunnen rijden. 
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»• Francien Coolen (nu F Hennans) op een motor van het Rode Kruis. 

Helpen 

Al in 1940 had ik een E.H.B.O.-opleiding gehad en ik was actief 
lid van het Rode Kruis. Ik realiseerde me dat ik moest helpen. Ik 
twijfelde of in de spoorwegwachterswoning nog mensen waren. 
Rennend hen ik daar eerst gaan kijken. Maar daar was niemand 
meer. Daarna ben ik naar de Engelse soldaat in de boerderij 
gerend, in de hoop voor hem iets te kunnen doen. Het was eigen
lijk nog een jongen, een paar jaar jonger dan ik. Later bleek dat 
niets hem meer had kunnen helpen. Ik heb hem nog een tijd in 
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mijn armen gehouden totdat andere Engelse soldaten kwamen en 
hem overnamen. Hij was toen al overleden. Zoiets vergeet je na
tuurlijk nooit. 
Het gevecht verplaatste zich naar de Mierloseweg. Ik had mijn 
vuurdoop gehad en ben gaan helpen gewonde Houtse mensen te 
verzorgen. Ook bij het bergen van een aantal doden heb ik meege
werkt. De lichtgewonden werden onder andere naar het zuster
klooster gebracht en de zwaargewonden met Engelse ambulances 
naar het ziekenhuis in Geldrop. " 

Pas bijna 49 jaar later hoorde mevrouw Hermans de identiteit van 
deze jonge soldaat. Via de familie Konijnenberg uit Mierlo-Hout 
en collega-documentalist Ad Hermens uit Geldrop kon ik zijn 
identiteit vaststellen. Het was de twintigjarige John Bruce Millar 
uit Norfolk. In de rang van 2e luitenant voerde hij het bevel over 
een afdeling tanks van het 3rd Batallion Royal Tank Regiment. 
Enige tijd na de gevechten werd hij samen met twee andere ge
sneuvelde Engelsen (infanteristen van het Monmouthshire Regi
ment) tijdelijk ter aarde besteld, in de Slegerstraat tussen de be
graafplaats en het gebouw van de Kruisvereniging. Er werd een 
eenvoudige dienst gehouden voor deze militairen door de Regi-
ments-aalmoezenier CS. Edington. 

Majoor Fergus Higgins 

De gevechten verplaatsten zich naar het noorden. Over de spoor
weg naar de kruising Hortsedijk-Mierloseweg-Boterstraat [nu 
Burgemeester Krollaan]. Hier hadden de Duitsers hun laatste 
verdedigingsring aangelegd. Eerder hadden ze daar al houten 
balken als tankversperring aangebracht, de zogenaamde asperges. 
In de avond van 21 september hadden ze daar een defecte tank aan 
toegevoegd. Achter deze tank hadden zij een van hun meest ge
vreesde kanonnen opgesteld. Het was het vooral door de Engelse 
tankbemanningen gevreesde 88-mm geschut. 
Het gevechtsrapport van de Monmouths, bijgehouden door F. Hig
gins maakte daar dan ook gewag van: "(..) De gedachte aan hoe 
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netjes en goed de huizen hier gebouwd zijn, werd door het geluid 
van vijandelijk machinegeweer-vuur snel verdrongen. De tegen
stand werd opnieuw zeer zwaar. De oorzaak daarvan bleek een 
88-mm anti-tankkanon. Het kostte ons heel wat moeite dit kanon 
het zwijgen op te leggen." 

Over het uitschakelen van dit geschut bestaat tevens een ooggetui
ge-verslag van mevrouw Maas en haar zoon en van de heer Henny 
van de Vorst. Zij waren ondanks het bevel tot ontruiming achter
gebleven in hun woning aan de Mierloseweg tegenover café Van 
Aerle, in de volksmond de Koelewiet geheten, nu café Van de 
Kimmenade. "De Duitse geschutsbemanning was uitgeput en ge
vechtsmoe. Hun stukscommandant echter wilde doorvechten. Toen 
de bemanning wilde vluchten, greep deze officier zijn pistool en 
dreigde de weigeraars neer te schieten. Dit was echter ook waar
genomen door de Engelsen, die vermoedelijk dit soort situaties al 
eerder hadden meegemaakt. Een goed gericht schot maakte een 
einde aan de loophaan van deze officier. Hij werd later door 
bewoners van de Mierloseweg tijdelijk begraven in de gang naast 
café Van Aerle. De geschutsbemanning en andere soldaten vlucht
ten toen de houtwerfvan Raaijmakers op. 

Vooral beangstigend en zeker door de Engelsen als hinderlijk 
ervaren, was de vlucht uit het directe frontgebied die Helmonders 
nog steeds ondernamen. Zij realiseerden zich kennelijk niet welk 
risico zij daarbij liepen. Vooral via de Boterstraat en de spoorsloot 
kwamen zij direct in de vuurlinie. 

Na het gevecht op de kruising bleek de Duitse tegenstand hier 
gebroken te zijn. De Engelse artillerie-beschieting op de overkant 
van het kanaal ging door. De Britten bereidden zich nog steeds 
voor op een door hen uit te voeren stormaanval over de Zuid-
Willemsvaart. 

De Engelse hoofdmacht (vooral tanks) ging verder de Mierloseweg 
op, aangevuld met de uit Stiphout afkomstige troepen. De infante
rie begon de Mierloseweg en de Haagstraten te zuiveren. Majoor 
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Fergus Higgings: "Daarna konden we verder oprukken naar de 
kanaaloever die we in de vroege namiddag bereikten. De brug was 
niet opgeblazen en vanaf de oostelijke oever kregen wij fel en goed 
gericht vuur. De gedachte dat we hier een stormoversteek zouden 
moeten maken, zorgde bij de troepen voor een angstige spanning. " 

Om ongeveer 13.30 uur die middag bliezen de Duitsers de Vee-
straatbrug op. Voor de Engelsen was dit het bewijs dat de Duitse 
hoofdmacht zich definitief had teruggetrokken achter de Zuid-
Willemsvaart. Ze konden beginnen met de totale zuivering van 
Helmond-West. Deze actie zou die hele middag voortduren. De 
tanks trokken de Kromme Steenweg op, waarna ze volgens een 
Helmondse dagboeknotitie om ongeveer 14.15 uur op de hoek 
Kromme Steenweg-Steenweg verschenen. Van hier uit trokken ze 
naar de Warandelaan, Mauritslaan en directe omgeving. Ook de 
Mierloseweg kwam nu vol tanks en voertuigen te staan. 
Tijdens de zuivering bleek dat de meeste Duitsers blij waren dat 
het voorbij was. Maar hier en daar waren sluipschutters achterge
bleven, onder andere in de grafkelder van de familie Wesselman 
in de Warande. 

Op de houtwerf van Raaijmakers hadden zich veel Duitsers ver
borgen. Een bevrijder van onze stad vertelde mij dat de Britten in 
die houtopslag rat chasing (rattejacht) toepasten om de Duitsers te 
pakken te nemen. Vuurwapens gebruiken in de houtopslag was te 
gevaarlijk. Dat gold ook voor het gebruik van handgranaten in 
verband met brandgevaar. De soldaten gingen gewapend met 
pioniersschop en bajonet de werf op. Het resultaat was verbluf
fend. De Duitsers gaven zich over en het kwam naar zijn zeggen 
nergens tot bloederige taferelen. Wel ontlaadde de opgehoopte 
spanning bij de Engelsen zich door "some good ass kicking", in 
redelijk Helmonds vertaald "We hebbe ze verrekkes hard tigge d'r 
reet angestampt." 
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• Shermanlanks van het 3e bataljon Monmouthshire m resp. de Warandelaan (l.b.), 
Eikendreef (met het opschnft 'Helmond') en de Mauntslaan (Iwven) Foto's J. Vissers. 

Fluitende granaten 

22 september 's middags 2 uur (vrijdag) [dagboek M. Determan] 
Nou, nu is 't zoover hoor!! We zitten nu bij ons in de kelder. De 
kogels en granaten hoor je bij massa 's over onze hoofden fluiten. 
't is een gedonder en geknal, nee, vreeselijk. 
Zooiets heb ik nog nooit meegemaakt, 't Is volop oorlog. Vannacht 
hebben we toch nog rustig geslapen. Vanmorgen naar de kerk 
geweest, onder de H. mis werd er al knap geschoten en hoorde je 
al kogels fluiten. Sel moest om half negen beginnen en ik om 9 
uur in de apotheek. 
We wisten niet wat we moesten doen, wel of niet gaan. We hebben 
gewacht tot half tien en onderhand de hele wasch gedaan. 

1993 - 3 265 



De tchade in hit centrum Boven het begin van de Veestiaat vanaf de Kanaaldijk On
der een hlik door de Veeiti aat met o a de H Haitkeik Foto Pnnsei 
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• Boven de schade eum De Uus Onelerele hoek MaiU/Ameidestiaal nul ele huulenieiswin 
kei van Ebben toen eil EDAH genoemd Alle Jolo s Pnmes 
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Ondertussen werd er geschoten van belang. Wij zijn toen plichts
getrouw gegaan, maar inwendig dacht ik: 't is krankzinnig. 
Het is onderhand al 5 uur. We hebben buiten voor de deur even 
gekeken. Een eindje verderop stonden Duitschers verscholen ach
ter zoo'n brandweerhuisje midden in het Groenewoud, met geweer 
in hun hand. Dan slopen ze weer even vooruit, schoten met mi
trailleurs en liepen dan weer terug. 
Ze schijnen de heele stad hier te verdedigen. 
Naar ik hoor, zijn de Engelschen al wel aan de andere kant van de 
brug en hebben daar cigaretten uitgedeeld; Camel en Lucky Strike. 
Maar hier houdt het niet op, steeds maar weer schieten, nu overal 
in de straten, ze loopen en sluipen hier langs het huis, springen 
opeens een stoep op, vallen plat op hun buik, kruipen verder op 
hun buiken. Er is niemand verder te zien op straat dan moffen. Nu 
net kwam er weer een troepje voorbij, achter elkaar aanschuif-
elend met zwarte moddergezichten, hier en daar gewond of hin
kend en allemaal met diezelfde uitdrukking op hun gezicht: 'dat 
absoluut hopeloze'. 
Waar hebben die stakkers nu eigenlijk voor gevochten? Om straks, 
na 5 jaar oorlog hun land, huis, vrouw en kinderen; de heeleboel 
wordt in de pan gehakt. Wat een toekomst voor die menschen. 
Vanmiddag moesten we weer naar de apotheek, eerst Sel en ik een 
half uur later. Sel was gegaan, maar o nee, verschrikkelijk; er 
werd overal geschoten in de straten, overal vielen granaten neer 
die ontploften. 
Bij de Edah [toen hoek Markt/Ameidestraat] de ruiten stuk en de 
heele etalage rommel over de straat. Bij de Zusters op de Markt 
een groot gat in de kapel en de steenen gruis over de straat. 
Overal ramen kapot en gaten in het dak. We zullen er wel de 
nacht mee ingaan, dat is heelemaal akelig. Bij Roelofs in de kelder 
zitten ze met 32 man, kleine kinderen en baby's zijn er ook bij. 
Toch zo'n akelig gezicht en dan met een kleine kaars als verlich
ting, want electra is ook opgehouden. 
Mevr. Roelofs met Wimke op haar arm, die ze in slaap aan 't 
zingen is, want hij huilt zoo. Je kunt je gewoon niet voorstellen 
dat dit nu werkelijkheid is en geen film, zoals je zoo dikwijls hebt 
gezien vroeger. Brrr. 
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Kom, Sel en ik gaan eten koken voor de fam. Roelofs, want ze 
durven zelf niet naar boven te komen om 't klaar te maken. Het is 
nu IOV2 uur 's avonds. 
We komen net van boven van Roelofs. De heele familie + al die 
andere menschen zitten nog steeds in de kelder en blijven daar ook 
slapen. We hebben eerst eten gekookt voor de fam. Roelofs, toen 
voor fam. Nijsen en toen voor de fam. Sanders. Nou, het heeft 
hun allemaal best gesmaakt hoor, en ze waren erg blij dat ze het 
zoo kant en klaar in de kelder kregen. 
't Is nu vanavond na half negen wat rustiger geweest, in de verte 
nog wel schieten van mitrailleurs en af en toe kanonschoten, maar 
nog steeds geen Tommies te bekennen. Hoe lang zou dat grapje 
nog duren? 
Ik begrijp gewoonweg niet, dat 't zoo lang duurt, waar zouden die 
geallieerden nu in vredesnaam uithangen? 
Vanmorgen heb ik al helpen naaien aan de Amerikaanse vlag aan 
de overkant bij Govers op de Markt. 
Het wordt een heele groote vlag, die komt op de Markt te staan 
met een Engelsche en een Hollandsche als ze hier binnen trekken. 
Alleen al dat blauwe vakje in de hoek is 1.20 lang en 85 cm. 
breed en daar komen aan weerskanten 48 witte sterren op en 
iedere ster heeft een middellijn van 7 cm. en moet met de hand 
worden opgenaaid. 
Maar kom allee, we moeten nu proberen te gaan slapen. 

22 september [dagboek A. Messen] 
Om half zeven ving het zwaar geschut weer aan, ook veel mitrail-
leurvuur. Om half elf moesten we het huis verlaten en gingen we 
allen naar Van Vil stèren. Spoedig was bekend dat bij Luijben en 
Germania door de Duitsers was geplunderd. Wij horen dat 
Gruijters uit de Wezelstraat plotseling van schrik is doodgebleven. 
Circa een uur, een geweldige knal, stof, puin enz. in de zaak van 
Van Vilsteren waar velen uit de Veestraat verbleven. Het café een 
ruïne van glas en kalk, een treffer voor de deur; verder een treffer 
bij van Berkel en bij Dr. L. Haymakers, ook bij de Zusters, bij 
Atgier en in de buurt van bioscoop Alcazar. 
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•• Het Uefiiesgeitichl aan de Maiks De kapil heeft een tiejffer gehad Foto Pnnses 
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"Have a nice day." 

Op Mierlo-Hout gebeurde tijdens de zuivering iets wat mijn groot
vader, Harry Smits, mij al op jeugdige leeftijd vertelde. Op de 
Houtse Parallelweg hadden zich enkele Duitsers schuil gehouden 
in de poortjes en gangen tussen te woningen en de achtertuinen. 
Burgers, waaronder mijn grootvader, hadden dat gezien en met 
'handen en voeten Engels' aan de Engelsen kenbaar gemaakt. De 
Duitsers waren nog steeds bewapend en daarom werden de bur
gers op afstand gehouden. Een Engelse sergeant, een klein kerel
tje, ging er in zijn eentje op af. Volgens mijn grootvader liep hij 
op een driftige en snelle manier het gangetje in en kwam vrijwel 
onmiddellijk terug met een Duitser, een grote kerel, die nu gebo
gen naast deze sergeant liep. Niet dat deze Duitser uit eerbied 
voor dit kleine mannetje boog, maar het feit dat deze Engelse 
sergeant hem stevig aan zijn oor trekkend meesleurde, was daar
van de reden. Dit tot grote hilariteit van de toekijkende burgers. 
Mijn grootvader besloot zijn laatste sigaar, voor die tijd althans, 
deze sergeant aan te bieden. Deze accepteerde ze en nam een 
pakje sigaretten uit zijn zak, stopte een sigaret in de mond van de 
Duitser en gaf het pakje aan mijn grootvader en vroeg: "Have you 
got a light please?" Ook de Duitser kreeg een vuurtje, hij moet 
zelfs 'Danke' hebben gezegd. Al deze tijd bleef de sergeant het 
oor van de Duitser vasthouden. Toen men de sergeant erop wees 
dat de Duitser zijn geweer nog steeds op zijn rug droeg en trachtte 
af te nemen, stapte hij snel weg, draaide zich om, nam zijn helm 
af en maakte een sierlijke buiging en zei: "Thank You". Iets ver
der, driftig doorlopend, maakte hij met wijs- en middenvinger, 
waartussen de sigaar geklemd het V-teken en riep "Have a nice 
day". 

Ik herinner mij nog goed dat nog vele jaren na de oorlog de bur
gers die dit schouwspel hadden gezien elkaar bij toevallige ont
moetingen de hoed afnemend groetten en "Have a nice day" toe
wensten en dan duidelijk sneller gingen lopen. 
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'Blutwurst' 

De zuiveringsacties in Helmond-West gingen intussen door. Meer 
problemen hadden beide commandanten (Orr en Silvertop) met de 
vraag hoe over de Zuid-Willemsvaart te geraken. Elke beweging 
die de Engelsen in de straten die bij het kanaal uitkwamen maak
ten, werd met zeer fel en precies vuur beantwoord. Zij realiseer
den zij zich maar al te goed dat een infanterie-stormaanval met 
boten voor ontstellend hoge verliescijfers zou zorgen. 
De Royal Engineers werden naar voren geroepen om te bekijken 
of het mogelijk was een noodbrug te bouwen. De in reserve ge
houden infanterie werd nu ook naar Helmond gedirigeerd. Hier 
het verslag van majoor J.J. How van het 3rd Batallion 
Monmouthshire: "We hadden als reserve-compagnie de hele mor
gen in Mierlo staan wachten en werden in de namiddag naar 
Helmond geroepen. De bevolking vierde daar al hun bevrijding. 
Ze stonden met velen langs de marsroute en zwaaiden naar ons, 
lachten en schreeuwden. Overal zagen we de rood-wit-blauwe vlag 
en hier en daar ook Engelse of Amerikaanse en veel oranje vlag
gen. Ik werd naar luitenant kolonel Hubert Orr geroepen om 
orders in ontvangst te nemen. Hij stond met een aantal officieren 
langs een lange rij jeeps en Bren-carriers aan de Mierloseweg. 
Overal waren burgers, dol van vreugde. " 
De luitenant Norman Dunkley maakte in het regimentsdagrapport 
van de Monmouths de volgende aantekening: '"Wat een hartver
warmend welkom kregen we daar. Zelfs voordat we het gebied 
hadden gezuiverd boden vrouwen ons al peperkoek en melk aan." 
Majoor J.J. How vervolgt: "Ik kreeg van luitenant-kolonel Orr 
opdracht met mijn mensen een fabriekscomplex aan de kanaaloever 
te doorzoeken [BegemannJ. We kregen de waarschuwing om uit het 
zicht van de oostzijde te blijven. Wij gingen een groot fabrieksge
bouw binnen met hoge deuren van metalen golfplaten. Deze deuren 
liepen evenwijdig aan het kanaal en stonden misschien een meter 
open. Plotseling kregen we zwaar machinegeweervuur dat ervoor 
zorgde dat hele rijen kogelgaten ontstonden. Het geluid resoneerde 
zo hard dat ik dit nooit meer zal vergeten. We namen daar slechts 
één Duitser gevangen." 
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Heel Helmond zat in spanning over een stormaanval op de ooste
lijke kanaaloever. In het bevrijde Helmond-West werd die angst in 
de late middag en avond verdrongen door verbroedering en het 
vieren van de bevrijding. Niets daarvan aan de Kanaaldijk. Deze 
lag leeg en verlaten. Bij de troepen die daar goed verschanst ver
bleven was angst en spanning voelbaar. 

Behalve feest gevierd werd die avond ook gemopperd. Korporaal 
Howard Jones, 3rd Batallion Monmouthshire, noteerde het volgen
de: "Ik herinner me de avond van vrijdag 22 september 1944 heel 
goed. Wij lagen aan de noordzijde van Helmond, westelijk van het 
kanaal op een houtzagerij [Felix ClercxJ. Onze sectie kreeg door 
problemen met onze bevoorrading voedsel uitgereikt dat we eerder 
die dag op de Duitsers hadden buitgemaakt. Dit zorgde voor een 
hoop gekanker. Onze kok had alle moeite genomen om de her
komst te camoufleren, maar met afgrijselijk uitziende zwart-rode 
'Blutwurst' in blik maakte hij geen schijn van kans. We hebben die 
blikken en ook tubes met kaas toen maar aan de burgers gegeven. " 

Over het vieren van de bevrijding schrijft kapitein Campbell van 
de Monmouths in zijn rapport het volgende: "Ons hoofdkwartier 
werd tijdelijk gevestigd op een houtwerf [RaaijmakersJ. Luitenant
kolonel Orr vierde samen met zijn op rust gestelde soldaten en 
Helmondse burgers een 'rondje bevrijding'. Daartoe hadden wij de 
beschikking over een aantal kratten Cointreau. Wij hadden die al 
bij ons sinds wij Antwerpen hadden bevrijd, waar wij de kratten in 
de havenloodsen hadden ontdekt. Op de kratten stond met grote 
rode letters "reserve pour la Wehrmacht". Dit laatste vonden wij 
geen bijster goed idee. Het leek onze commandant beter om nadat 
we zo heel uitbundig waren ontvangen, het glas te heffen met 
burgers van deze stad. Het was erg laat toen de verbroedering en 
viering langzaam een einde nam. Wat bleef was het geluid van 
machinegeweervuur aan de kanaaloever, dat de stilte van de nacht 
brak." 
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Zware tol 

In het hoofdkwartier van de 11e pantserdivisie bij Lierop had 
generaal Roberts de ontwikkeling aan het front nauwlettend ge
volgd. De berichten die vooral van het bruggehoofd Someren-
Asten kwamen waren voor hem uiterst belangrijk. Ondanks de 
felle tegenstand in de nacht van 21 op 22 september hadden de 
Britten het bruggehoofd gehouden. Op de ochtend van 22 septem
ber was het 2nd Batallion Fife and Forfar Yeomanry van de 29e 
pantserbrigade erin geslaagd via de noodbrug een stormaanval met 
tanks uit te voeren. 

• De noodhiug hij Sluis 11 

De gevechten eisten een zware tol. Maar de Britse tanks braken 
door. Daardoor konden de nog in het bruggehoofd aanwezige, 
dodelijk vermoeide soldaten van het 1st Batallion Herefordshiie 
Regiment worden afgelost. Zij werden opgevolgd door de mannen 
van het vierde Batallion King's Shropshire Light Infantry. Deze 

274 Helmonds Heem 



dachten dat de Herefords een bruggehoofd van tweehonderd meter 
diep bezet hielden. Velen raakten bij het zien van het bruggehoofd 
diep onder de indruk. Het bruggehoofd had vrijwel opgehouden te 
bestaan en was op sommige plaatsen niet meer dan twintig meter 
diep. 

IN mWA UDra IIHD WESÏLICU BOKKH. iI^EICHZEITIOEIf üKOEtf-
AKdPIFF STARK U£b;'J!>L&iKHER FEIiJUL. PANZLTiKHyiFa'E AUS 
VDVA inrD VKQH>3. WARF P Z - DPIO.IO? UMl'KR URKEBLICimt 
EIGENHN VEl^LUüYra /-.UF LIHIE ÜKlDUfSEIYS a f l l K T ZURUCK. 
SfAKKHJ ÜEP/J-fZUnura FKINDANÜrtIFF AVS UUUEKEUKOPF A S T E N 
fJ'JZm.TE EIIfBraECHE SUEULICH DEURHE UüD IH LINIE LIESiJEL 
K.'\E1!PFE NOCH IM Üy.irilK. 

NACH WECHSaVOl.LEH SCHV/KHEN K,'>.EHPFEII DHJKS'S VEPLOPEH. 
i ; iü™E KKAKFTE AUF L ü f l E UEL.'iOIfü-DEUÏiHE ZUfiUECKGEDPUBCKT 
KOnpS.FELDT: K . B . E . 

ROEM 66 AK:DUT;CII AJIGMIFF KAJIPF. IP ' JPPF; W.-L'ilIER VECaiEL 
EIHaESCHL0^.'3EN. ZUïfEilKENUE FEIIiDL.LüFTïATIÜKIJIT AJ-1 
N.ICHtllTT.IG. -.il'STI.ICiI ASTEH GÏLANÜ FEXHD UEBïEGANG UEBER 
KANAL. A S T E U IN FEIHDESilAND. ALI,E VEIïF'JEGBAncr 
KRAEFTE ZUR EHREIflIGUNG DES BRUECKITIKOPFES ANGEZETZT, 
K,iEHPFE NOCH !:• GANGE. 
VORDEPE L i n i E : KANAI. BIS DESSCHEL- IIAPfflJT- MIDDELBEERS-
AlTSSCHL.) OIRSCHOT- ST.OEDENRODE- VI-.GHEL. AaSSCIIL.HELI-lOND 
SONST EIS AUF DRUECKEWKOPF A S T E N UIIVET^AFHD'URT. . ; 0 1 C . 7 . 

• De TagesmeUlung van de Oberhefehlshaber West van 22 - 9 - 1944: Hel kanaal is 
overgestoken; Deume na zware strijd opgegeven maar in actie rond Oemert. 

De strijd ging door. Asten werd na hevige strijd in de late namid
dag van deze 'notorious friday' [gedenkwaardige vrijdag] bevrijd. 
De verliezen bij het bruggehoofd bij Sluis 11 en de daarop volgen
de bevrijding van Asten, had aan gewonden, gesneuvelden en ver
misten zeker honderdvijttig mensen gekost aan Engelse zijde. Ook 
de Duitse verliezen bij deze actie waren zwaar. Daar sneuvelden 
meer dan tweehonderd man. Het aantal gewonden lag nog veel 
hoger. Ruim 250 Duitsers werden krijgsgevangen genomen. 
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De oversteek van de Zuid-Willemsvaart eiste een zware tol. Tij
dens deze actie werd door zeer velen geleden met de vooropgezet
te bedoeling Helmond te bevrijden. Het helaas nog te vaak in Hel
mond gehoorde: "Maar er is hier toch zowat niks gebeurd," irri
teert mij dan ook mateloos. 
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ZATERDAG 23 SEPTEMBER: GEEN SLACHTING 

In de nacht van 22 op 23 september besloot generaal G. Roberts 
voor de derde keer het aanvalsplan te wijzigen. Berichten uit 
Helmond spraken van verhoogde vijandelijke activiteiten ten oos
ten van de stad. 
In Helmond zelf stonden Roberts troepen nu voor de moeilijk te 
nemen Zuid-Willemsvaart. Een frontale aanval op het oosten van 
de stad met stormboten zou veel doden vergen. Bovendien zou dat 
een nog gecompliceerder bruggehoofd dan bij Sluis 11 opleveren. 
Een extra complicatie was dat de waterstand in het kanaal gedaald 
was door het opblazen van de sluizen. Dat maakte zowel het ge
bruik van stormboten als het bouwen van een drijvende brug 
onmogelijk. 
De Duitsers zouden dankzij de fabrieksgebouwen deze linie lang 
kunnen verdedigen. Een bombardement of verzwaring van het 
artillerievuur op de stad was in de visie van generaal Roberts geen 
goede keuze. De stad moest immers zoveel mogelijk intact blijven. 
Een groot deel van de Helmondse bevolking zou bij een zware 
artilleriebeschieting als ratten in de val zitten. Hij maakte in zijn 
hoofdkwartier de volgende opmerking: "We have to outflank this 
town or it will end up in a massacre." [ we moeten om deze stad 
heen, anders loopt het uit op een slachting.] 
G.P.B. Roberts besloot geen frontale aanval op de overzijde van 
het kanaal uit te voeren. In plaats daarvan koos hij voor een strate
gie die later de juiste bleek. 
Roberts trok al zijn troepen uit het reeds bezette westelijke stads
deel terug op Geldrop. Van daaruit kon hij met alle nog in reserve 
gehouden eenheden via Asten doorstoten naar Deurne. Vervolgens 
zou hij deze plaats ontzetten en van daaruit Helmond uit het oosten 
aanvallen. 

Hij hoopte dat door verzwaring van dit offensief de Duitse hoofd
macht uit Helmond en omgeving zou terugtrekken naar de omge
ving. Het platteland leende zich beter voor gevechten. Behalve op 
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zijn eigen troepen kon hij rekenen op steun van onder andere de 
3e infanteriedivisie. De vraag was wanneer die zich (via Weert en 
Budel) bij het bruggehoofd Someren-Asten zouden kunnen aanslui
ten. 

• De opgeblazen Veestraatbm g met West-Ende en de voetbfug Ook hier is de lage wa
terstand opvallend Foto Prinses 

In Helmond-West werd de opdracht tot onmiddellijke terugtocht 
op zaterdag 23 september in de vroege ochtend ontvangen. De 
druk die vanuit het hoofdkwartier kwam, loog er niet om - snel
heid! De verschrikte reactie van de Helmondse burgers, toen zij 
dit bericht van de soldaten hoorden, loog er ook niet om: "Wat zal 
er dan met ons gebeuren. De Duitsers komen vast terug." 
Kapitein Ernie Campbell van het 3rd Batallion Monmouthshire 
Regiment schreef hierover het volgende in zijn gevechtsrapport: 
"Tot onze verwondering kregen wij bevel terug te trekken. Een 
andere eenheid zou onze taak overnemen f de 50e infanteriedivisie] 
maar wij hadden ze nog niet gezien. Bataljonscommandant Hubert 
Orr gaf mij de opdracht de compagnie hij de brug behulpzaam te 
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zijn bij het verlaten van de posities. Mijn Bren-carriers bleken van 
geen nut want ik kon ze niet dicht genoeg bij de brug brengen. 
Alles wat ik kon was vuursteun geven, terwijl onze voorhoede zich 
terugtrok. 

Zij hadden aan het kanaal een zeer zware nacht gehad en waren 
opgelucht dat ze de plaats konden verlaten. Maar het verlangen 
om daar weg te gaan, maakte hen toch niet onvoorzichtig. Het bij 
daglicht verlaten van hun posities was moeilijk en gevaarlijk. Ik 
bewonderde de manschappen om hun moed en de sergeanten om 
hun bekwame leiding. Toen de bataljonskolonne uit de stad trok, 
leek het of wij het volk in de steek lieten dat ons de vorige dag zo 
welkom had geheten. Wij waren net zo bedroefd als deze burgers; 
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•• Unks: de lie pantserdivisie wordt m 't Heitje' (onder Stiphout) warm onthaald. Boven: 
Poseren met de bevrijders in een Bren-carner op de Gerwenseweg. 

wij waren het eerst hier aangekomen, ze hadden ons met gejubel 
ontvangen, ons geldstukken toegeworpen, hun provisiekasten voor 
ons leeggehaald, gelachen en gedanst. En wij konden ze niet 
opvrolijken met de belofte dat er spoedig andere troepen zouden 
komen. Zij wisten immers even goed als wij dat de Duitsers aan de 
andere kant van het kanaal lagen." Kapitein Campbell zou op 30 
november 1944 in Broekhuizen in Noord-Limburg sneuvelen. 
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Paniek 

Dat paniek bij een aantal Duitsers had toegeslagen mag wel wor
den aangenomen. Van ongecontroleerd en onevenwichtig handelen 
zijn meerdere voorbeelden bekend. Zo schreef Alphons Niessen op 
23 september in zijn dagboek: "'s Morgens half acht weer schie
ten. Een hond die door de Duitsers gesard werd, blafte en werd 
meteen door de helden neergeschoten. " 

•if- Hem is Helmond veel dank verschuldigd - ^ 
Wat x»isten \*c m de jaren 
ócr bezfttini; van ilcn \in 
Dorst ' ' Als tei-hn sch t m b i c 
naar ^an iet «n lcrscnip der 
^a rccil hij mees al per motor 
lanc^ on?c % ĈEen Mii wi^ de 
vriendelijke rnrrccte :iian 
w^ur^an men «iM dat hij 
^nvT en na hcf werk \an het 
Roodc kruis een \varm hart 
tocdrocs 
\\ciniE*.n wis'cn dj t hii m de 
oor ngsi.ai'cn \an 40 hchnor. 
de tot het \fcapeii hetwelk 
orbetMist den erools 'cn roem 
oocstte het corps der mjri-
nicrs en dat hij deel naci aan 
het al haast Icccrdinschc ^e» 
vecht om de Miasbruc in Rot» 
tcrdam 
I-cni in die daQcn was ^an 
Dorst voor «|c Diiitschc ov^ri 
macht tcruc moc'cn trekken 
in een der h u u i n lan^s de 
Maas Maar vermomd bcrciK» 
te hij lanps cedels en daken 
andermaal het brandpunt van 
den strijd aan den oprit der 
brug en vandaar slaafde hij 
enn de hakcnkruisvUü die al 
nompnantc'ijk op het miHdcn 

van de bruc was ücplant 
«eer neer te halen Hij was 
een der meest on\crsaacdcn 
nnder dcic dapperen 
Ti-rug in Helmond diende hij 
alleen en uitsluitend He zaak 
van het vaderland Prachticc 
errcinKCnner als hij was b c 

üaatd met een scncrp tcch' 
nisch vcrmo"en wis hij in 
onze ^t-d de etkniptc man 
fim in de spi jnnjuc'^roep 
•ilhrecht wciVc haar vertakf 
hl n Sen all en es over echec i 
N c d c n m d had uitijchrcid tot 
een der meest w crkrame 
eden te Dehooren Zijn mede» 
vverKcrs in onre stad en haar 
omöcvmö weten ^e mi tu 

even en de daadkracht ^an 
an Dorst op hun juiste 

«aarde te schatten De g e 
hcinie teicfoondicnst die voor 
[•{elmond ÏOO n or \cr" ioede 
i.roo e weldaad npie enie was 
het werk van zijn imruticf In 
hcf ccocnkboek van de groep 
\ ibrccnt wordt dit /oo soner 
ais mofcliik beschreven in ''c 
navonjcndc bewoordini,t,n 

Marrrc (Ben MR Dorst) 
liad /ich hier {in Hcimono) 
zeer verdienstchik eema ikt 
viijn vcrkcnnmc van dcfcn> 
SIC en troepen hleef tot op 
het la i ts 'c moment op peil 
Alle Duitscnc telcfonnt;e< 
sprekkcn die over Heimnnd 
hepen werden ifueJuisierd 
en wcken acntcrecn waren 
daardoor waardi.voile cege' 
vcns binnenEekomen H irry 
heeft de bcvrijdine \ an lIcN 
mono niet meer beleefd 
Twee d teen d n r \ n n r werd 
hij door een Dmtschcn 
fcOCcl dooucMjk ac troffen 
toen hi| onder deWkinu \an 
een Roodc Kruis Mac een 
li)k (van den heer Schois) 
trai-httc te berccn! 

H I J h e e f t d o o r z i jn w e t k 
z i jn s t a d e e n g r o o t e n 
d i e n s t b e w e z e n D o o r 
t i j d i ? c o n t a c t te z o e k e n 
m e t d e g e a l l i e e r d e n wi s t 
liij h e n v a n h e t p l a n af 
te b r e n g e n d e n h o o f d 
a a n v a l OD H e l m o n d t e 
r i c h t e n De a a n v a l g i n c 
t o e n l a n g i de s t a d h e e n 
w a a r d o o r zij g e s p a a r d 
bleef 

Tot zoover dit citaat uit het 
\IbtLLnl Lcdcnkhf.cK Deze 
paar rebels 2c\en slechts de 
zeei: summiere hoofdl n ^a" 
een JiLnstbaarheiii tan het 
verzet waarover een compice 
romin ccscnrcven zou kunnen 
worden B v over de dacen 
waarop Ben en 7ijn Hclmorrii 
s^ne vr enden de telcfoonlim 
van Falaisc m Frankr jK naar 
l trcchf waar een Dui ich 
hoofdkwartier zete de at ap» 
ten en zoodoende met alleen 
wisten dat de Dui 'srhcrs de 
neder ' iae leden maar nok 
welke eennedcn en cp welke 
wi|Zi. naar Duitscniand of 
Lidc's zouden worden tcruni 
cevocrd 
Ei.rs nnoiEflc de Diits^-ne 
generaal \on Katcrau dic van 

Asten naar Bcrlicum vcrnui> 
zen moest een eeheim diCnit-
gesprek waarin hij leer we« 
tenswaardific üincen had Bc* 
zecd met de volgende inder> 
daad zeer treffende opmer ' 
kini; , wcnn der Feind mit> 
hort soil er sicn freuen hij 
had sLhoon gelijk Dat de 
tankslat. m de Nuenenschc hei 
zou beumncn wist men het 
eerst m Helmond en Bake! 
(bij Oom Jan) spoedig daarna 
wist men het in Engeland 
getuige de croep jagers die " 
n o i t m e boven het fronto^:* 
bied kwam Het was het voor' 
treffelijke werK van Ben van 
Dorst iijn vr (.ndcn in Hel* 
mond en te Bakel en niet te 
vergeten van de moedige meis» 
kcb en den vncndelijken mani 
inidenfnaciit op ons telefoon^ 
kantoor 
Bi-n \^n Dorst is gevallen als 
200\c en op net al lcruatstc en 
duï rct mcLst tragische 

nt het livrci het 
Roodc kruis svmbooi 
zclf\crce en naastcnlicldc en 
hulnvaardightid 7 o o had ii/n 
sterven het zeer groote d u 
ook voor Ie renvoud gen s 
vcagelegd •'laar Helmond a^ 

er goeii aan doen a tijd de her 
innenng levendig te houden 
aan dezen dapperen bureer 
dic vvel swaar ucen Brahantcr 
w-is en g e n stadecnoot van 

cbnortc maar die in den 
S nid voor hiar vruhei 1 v,cl 
omdat hi| fouw was 
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Het verhaal van Ben van Dorst zou op hetzelfde kunnen wijzen. 

Ben van Dorst 

Ik wil even stil blijven staan bij de dood van onze stadsgenoot Ben 
van Dorst. Op zaterdagmorgen 23 september 1944 om negen uur 
kwam hij op de [nu] Kanaaldijk Noord-West om het leven. Van 
Dorst was onder 'bescherming' van een Rode Kruisvlag onderweg 
om het lichaam van een overleden stadsgenoot te bergen. Het hier 
opgenomen artikel dat kort na de oorlog verscheen draagt heel 
toepasselijk de kop: 'Hem is Helmond veel dank verschuldigd.' Ik 
sluit mij hier volledig bij aan. 

Nog niet vrij 

23 september (zaterdag) [dagboek M. Determan] 
De heele nacht rustig geslapen, zoo af en toe werd in de verte 
geschoten, verder alles stil. 
Vanmorgen meteen gekeken of we al Tommies zagen loopen, maar 
niks hoor, alleen moffen schuifelend langs de huizen. Dus nog niet 
vrij!!! 
Vanmorgen werd het schieten al weer erger. Sel is om 9 uur naar 
de apotheek gegaan, die had dienst en ik ben met Thea Roelofs 
meegegaan om te proberen brood te krijgen in de Molenstraat. Ze 
deden niet open dus zonder brood terug, maar een eindje verderop 
kwamen een stel moffen aan met getrokken geweer en hup... ieder
een weg van de straat (er waren er trouwens niet veel). 
Wij vlogen ook maar ergens een huis binnen bij vreemde menschen 
en toen we door het raam keken, zagen wij ze weer langs komen, 
loerend of ze iemand zagen kijken, en zagen ze iemand dan scho
ten ze gewoon. Enfin, toch weer veilig thuis gekomen, gelukkig. 
Toen de wasch uitgespoeld verder, Harry hielp fijn mee en daar 
opeens was Sel alweer terug. 
Mijnh. V. Riet had gezegd, dat ze maar moest gaan. Toen boven 
voor de f am. Roelofs 't eten gekookt. Wijzelf hebben de rest van de 
erwtensoep gegeten. Toen zijn Sel en ik samen naar de apotheek 
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gegaan; o, o, wat een ruïne overal, de Markt ligt vol met glas
scherven, stenen en gruis. Overal de ramen stuk en overal groote 
gaten ingeschoten. Bij Atgier finaal een heel stuk uit de muur, de 
gordijnen alles aan flarden, nee, 't is werkelijk ontzettend. Nooit 
heb ik kunnen denken, dat we hier nog wel eens midden in de ge
vechtslinie zouden komen zitten. 
Bij Van Riet was de deur stuk en achter ook ramen, en boven was 
alles stuk, dwz. meerendeel ramen, we mochten gelukkig meteen 
weer gaan. Enfin, wij weer even terug, bij Vorstermans geweest. 
Luce is ziek, heeft koorts en [is] erg verkouden, bah, wat akelig, 
en juist nu op bed liggen, nee hoor, dat is ook afschuwelijk. 
Om een uur of 2 begonnen ze weer harder te schieten, maar nu 
(half vijf) is 't weer rustig. Je hoort niets en ziet niets. O ja, nu 
even een harde klap. Ik wou dat ze maar opschoten. 

Klaar voor de opmars 

FKrNSCHT?l;:IBRW lIEEnESGRlIPPE B. 2it s e p t . i g ' t ' t . 

DEE iTEIHD FUHIPTS AH 2 5 . 9 . EIUE ERNEUÏr: 0TOS3£ LUFTÎ AHDÖUG 
DURcn,DEfit:'[ AUi:MA;;u i ; ; E I I IZELI IEN NOCH i i icnT zu uEBi.T?aii{Ei/ 
lüT.V/AEHREilD DIE LAIIDUUOKH SW.UND SUKDOS'riï. VEGHEL i'-LS 
GEGKNZUG GEÓEH DEM Er.i'ÜLGREICHEN DJSUTSCIIEN ANGRIFF AIIGEÜEilEH 
WEHDEiJ KOEiJUEil, HAUUI DIE BESONDEi?a Si'AHKEM LAHuDNGEif IM 
RAUME Z.aCHUf MAA3 t)»D WA/.L SUiDL.UND SOEDOSTO.NIU-'.'tJuiJI 
EIWm ENTïCUEIDIÜIDE OPERATIVE BEDEUTUIIG. MITT DER HUEüLICll-
iCEIT WEIÏiiHliiT! LUFTLAHDUWGEH IN DEII tX)LGatDQI TAOKI KUSS 
QERECHWET WEHDEN. DIE GEFAHB EINEii SClhVEHEN FKIHDANC-RiyFES 
•mischw KiiEiti ÜI:D MAA:: ÏUÜU OÜTEI» OWD S U E I X ) S Ï L N Z E I G U Ï I E T S I : ; 

AU.aEGEHi'iAsswAiina) 2uii A U F F A U G ™ UUD ADHIEÜELII L A U F E H . 

IM IIIHHLICK AUF DIE EI'JKIIEfl SCUWClIEri KRAUFTE BESO 'DlJI.S lU 
GKGEND OSTvï.NIMWLCEU HAT ÖICU DIE LAGE IM BEI^EICII DEH 
1 FALLSCH.APMEE DESOllDEi.'d rCHI'i'ISCU FJITWICKELT, ::UM;\LL 
.SiüCIl Dinj FEIHDKIHHRUCH BEI A S T E K KKSEIITLICII 1:ACH 
OSThH ERWEITERT WUPDF. 

• Heeresgnippe B nieltlt zware lamlingen bij Nijmegen op 23 september en maakx zich 
zorgen, o. a. vanwege de doorbraak bij Asten. 
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Op 23 september 1944 stonden in het bruggehoofd Asten beide 
brigades van de 11e pantserdivisie gereed om aan de opmars via 
de peeldorpen naar Helmond ten oosten van het kanaal te begin
nen. De 159e infanteriebrigade kreeg opdracht via Ommel en 
Vlierden op te rukken naar Deurne. De 29e pantserbrigade kreeg 
de opdracht via Liessel en Zeilberg eveneens naar Deurne op te 
rukken. Inmiddels was op het bruggehoofd Asten de 185e infante-
rie-brigade van de derde infanteriedivisie aangekomen. Dit bete
kende een behoorlijke versterking voor het offensief. Ook trokken 
artillerie-eenheden van de 11e pantserdivisie mee op. Dat waren 
onder meer de 151st Ayrshire Yeomanry en de 13th Royal Horse 
Artillery. 

De 159e brigade ontmoette vooral bij Ommel felle tegenstand. 
Toch slaagde zij erin een aantal Duitse Sturmgeschütze buiten 
gevecht te stellen. In de avond van 23 september bereikte de 
brigade Vlierden maar kon dit dorp niet ontzetten. Vrijwel tegelij
kertijd ontzette de 29e brigade na felle gevechten Liessel. De 
Duitse verliezen waren hier gevoelig, vooral door het verlies van 
een Panthertank en een aantal 88-mm kanonnen. 

ZONDAG: "WARUM GERADE HEUTE STERBEN? 

In de morgen van zondag 24 september werd Zeilberg bevrijd. De 
Duitse tegenstand bij Vlierden duurde echter voort. De Engelsen 
maakten vervolgens in Vlierden gebruik van een propaganda-een-
heid. Deze was uitgerust met luidsprekers en had de toepasselijke 
bijnaam 'Goebbels wagon'. De boodschap die werd uitgezonden 
was: "Deutsche soldaten! Der Krieg neigt sich zum Ende: Warum 
gerade Heute sterben? Ergeben Sie sich... Ergeben Sie sich!" 
Zeventig Duitsers gaven zich daarop over. De rest werd door de 
Engelse infanterie vooruit gedreven richting Deurne. 
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Rond drie uur die middag bereikten de Britten vanuit Zeilberg en 
Vlierden Deurne. Hier werden vooral bij de spoorovergang in de 
Vlierdenseweg gevechten geleverd tegen Duitse sluipschutters. 

Uit het noorden legden de Duitsers een steeds zwaarder artillerie
bombardement op Deurne. Het prachtige groot of nieuw kasteel 
werd daarbij verwoest. In de late middag werd Deurne, op sommi
ge plaatsen hevig brandend, bevrijd. Het 3rd Batallion Royal Tank 
Regiment en het 3rd Batallion Monmouthshire bezetten Deurne. 
Het felle artillerievuur weerhield hen die avond van verdere actie. 
Inmiddels hadden andere Engelse eenheden, waaronder de tanks 
van het 2nd Batallion Fife and Forfar Yeomanry en infanteristen 
van het 4th Batallion King's Shropshire Light Infantry, via het 
gebied noordwestelijk van Vlierden getracht Bakel te bereiken. De 
tanks liepen echter vast in de taaie Duitse verdediging tussen 
Deurne en Bakel. De Engelsen verloren hier drie tanks en hadden 
zes gesneuvelde bemanningsleden te betreuren. 

24 september {zondag) [dagboek A. Niessen] 
Om acht uur 's morgens even naar huis. Behalve reeds vermelde 
vernielingen zien wij ook twee treffers in de villa van Van Asten. 
Ook bij Edah en bij Ebben, veel scherven bij Van Hoof, groot gat 
in de Lambertustoren op de hoogte van de wachtplaats, treffers 
naast Van de Burgt, op de luifel van 'de Luts' (apotheek Van 
Hoeck), Promper, W. van der Sommen. 

24 september f dagboek M. Determan] 
't Is nu alweer avond en nog zijn de geallieerden niet hier. Wat 
moet dat toch worden als dat lang duurt, de stad is uitgehongerd 
eer ze hier zijn. Vandaag ook weer wat geknal en mitrailleurvuur 
rondom de stad nu. Verder tamelijk alles rustig. 
Vanmorgen liepen er twee moffen in de gang bij Roelofs en wij 
(Sel en ik) vroegen wat ze hier moesten en toen vroeg die ene: 
"Was ist das hier für ein Geschaft?" Wij zeiden dat ze hier meu
bels verkochten. 
Nee, ze zochten een winkel waar ze vis verkochten en een winkel 
om koek te kopen en een slager. 
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We zeiden maar zowat, want ik had toch ook geen zin om met ze 
mee te gaan en een winkel aan te wijzen, naderhand heb ik het 
toch gedaan. 
Toen vroegen ze hoe of we het zouden vinden, als de Engelsen hier 
zouden zijn? Ik zei: "Nou dat weet ik niet, want ik ken ze heele-
maal niet. " "Nein," zei de ene "Die Englander kommen nicht hier 
sondern die Amerikaner. Aber wenn die kommen, nah, dann kuc-
ken Sie noch umi" Hij bedoelde dat we dan van verbazing om 
zouden vallen. 
Verder is alles doodstil, ik bedoel je ziet niemand op straat, alleen 
moffen met getrokken geweren. Vanmorgen en vanmiddag bij Van 
Riet aangelopen. Vanmiddag stuurde hij me bij de deur terug met 
de mededeling, dat er een paar Duitsche militairen bij hem waren 
geweest om hem te waarschuwen, dat ze allemaal in de schuilkel
der moesten gaan, want de stad zou vanmiddag plat geschoten 
worden. 
De heele fam. Van Riet en de fam. Van Will waren allemaal ver
huisd in de schuilkelder van het postkantoor. Dus ik weer terug, 
de baas bleef in de apotheek manmoedig als een kapitein, wilde hij 
zijn schip niet verlaten. 
Toen ik langs Breuer wilde gaan, ging ik bij hen dit bericht ook 
maar even doorgeven, onbewust van de geweldige consternatie die 
dat zou verwekken. 
De heele familie zat juist soep te eten en bliefde op slag niets meer 
van de rest. Ze renden meteen van tafel door elkaar. Mevr. 
Br.feuerJ half huilend van angst en ging meteen koffers pakken en 
matrassen sleepen, allemaal ook naar het postkantoor (tegenover). 
Ik had 't smoor in dat ik wat gezegd had eerst, maar ja, toch beter 
zoo als dat er iets gebeurt was. Onderdehand is het nu avond ± 
10 uur en er is nog steeds niets gebeurd. 
Morgen is het al de vierde dag en nog hebben ze Helmond niet. Er 
staat op 2 plaatsen iets te brandden, verschrikkelijk, 't eene is de 
heele turfvoorraad van Fa. v. Vlissingen (die hoop brandt al 2 
dagen en 2 nachten) en vanmiddag weer een nieuwe brand, waar
van men vertelde dat het 't belastingkantoor was. Of 't waar is 
weet ik niet. 
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Ik stop nu, gauv; slapen want de kaars is haast op, en we hebben 
er nog maar een paar. 

Op weg naar het oostelijk deel van de stad 

Op de avond van zondag 24 september kon generaal Roberts het 
front als volgt overzien: van de opdracht die hij rond 12 septem
ber van de commandant van het VIII' Britse legerkorps, generaal 
O'Connor, had gekregen en die uit vier fasen bestond, was hij nu 
beland bij de totale inname van Helmond, fase 3 van dit plan. 
Zijn strategisch juiste inzicht de opmars naar Helmond via een 
omtrekkende beweging uit te voeren, had vruchten afgeworpen. 
De drie dagen die deze omtrekkende beweging had gekost, gaf de 
rest van het VIll'̂  legerkorps tijd om aan te sluiten. Via het brug
gehoofd Asten stroomde onder andere de 185e Infantry Brigade 
(waaronder de Norfolks) in. 
De verkenningen die generaal Roberts zondag had laten uitvoeren 
maakten hem duidelijk dat de Duitsers een ontsnappingsroute 
vanuit Helmond via Bakel naar Gemert open hielden. Daar, ten 
noordoosten van Helmond, lag de nieuwe frontlijn. Deze frontlijn 
was in het oorspronkelijke plan reeds onder fase 4 genoemd. 

Maar eerst moest Helmond volledig bevrijd worden. 
De verkenners van het Inns of Court Regiment gaven na hun 
terugkeer in Deurne bij generaal Roberts het volgende verslag 
over Helmond: "Grote Duitse colonnes trekken zich uit Helmond 
terug en verplaatsen zich naar Bakel en noordelijker, vermoedelijk 
op Gemert." 
De Duitsers hadden Helmond verlaten... 
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MAANDAG 25 SEPTEMBER: FRONT BIJ BAKEL 

In het Engelse hoofdkwartier te Deurne heerste op maandagmor
gen 25 september 1944 een koortsachtige drukte. De Britse hoofd
macht was richting Bakel vertrokken en raakte in gevecht met 
Duitse Panther tanks. De opmars werd hierdoor aanzienlijk ver
traagd. 
The Inns of Court liggen in het bruggehoofd Asten. Zij sturen om 
half zes 's morgens verkenningswagens van het D-eskadron aan de 
westzijde van de Zuid-Willemsvaart omhoog om het gebied tot 
Helmond te verkennen. 
Uit radioberichten hadden zij begrepen dat de 50e infanteriedivisie 
vanuit het zuid-westen op weg naar Helmond was en de westzijde 
van de stad in de vroege morgen hoopte te bereiken. Het D-eska
dron kreeg de opdracht die dag onder Helmond te blijven patrouil
leren. 
Het A-eskadron van het verkenningsregiment kreeg om vijf uur 
die ochtend de opdracht om zich naar Deurne te begeven. Om half 
zes kregen zij order om in noordelijke richting de route Bakel - St. 
Anthonis - Gemert te gaan verkennen. Door de gevechten die zich 
op dat moment bij Bakel afspeelden, konden ze echter niet zo ver 
komen. Bij Bakel waren de uit Deurne afkomstige Britten in ge
vecht verwikkeld met de zich terugtrekkende Duitse 107e Panzer 
Brigade. De verkenners besloten eerst de lijn naar het westen, 
naar Helmond te gaan verkennen... tien kilometer nog! 

De stad verlaten 

Onderstaand fragment werd genomen uit: 'Helmond rond de oor
logsjaren': "Grijs is de lucht en somber zijn onze gedachten. Er 
zijn al zooveel donkere dagen verstreken die we hoopvol begonnen 
en waarin we een oranje zon, een bevrijding zagen. Met droeven 
blik kijken we de straat in: alles om ons heen lijkt grauw en ont
moedigd vragen we ons af of we dan nooit uit dien vervloekten 
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Duitschen greep verlost zullen worden. Opeens worden we uit ons 
naargeestig gemijmer wakker geschud: Er komt bedrijvigheid in de 
straten... Levendige gesprekken tooveren zich om in lachende 
gezichten en geestdriftige, uitbundige woorden gaan vergezeld van 
juichende uitroepen... Een ongekend wild enthousiasme maakt zich 
van Helmond meester...Er is iets ongeloofswaardigs deze nacht 
gebeurd, iets geweldigs: De moffen hebben onze stad verlaten. " 

> M. Sonneinam, E. Lnyhcn en M. Comelmcn voeren vier Duitse ioUlaten af. Foto: 
Pnnsen, 25 .september 1944. 

Dat ze dat inderdaad gedaan hadden was ook bij de Helmondse 
ondergrondse bekend. De bezetter was verdwenen, met uitzonde
ring van wat achtergebleven soldaten die zich verborgen hielden. 
Leden van de ondergrt)ndse begonnen met het zuiveren van de 
stad, nog voordat de Britten Helmond-oost bereikt hebben. 

De eerste Engelse verkenningswagens kwamen rond acht uur die 
morgen tot de oostrand van de stad, ter hoogte van de Koren
bloemstraat (het Topveld). Van opgewonden Helmonders kregen 
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ze het bericht dat de Duitsers al weg waren maar dat veel sluip
schutters in de stad waren achtergebleven. De Engelse verken-
ningswagens keerden en reden in volle snelheid terug naar Deurne 
om de verkenning op Bakel te hervatten. 

Het hoofdkwartier twijfelde aan berichtgeving van burgers. Vier 
verkenningswagens kregen de opdracht terug te rijden naar Hel
mond en in afwachting en mogelijk ter ondersteuning van de al 
richting Helmond gestuurde infanterie, aan de stadsrand paraat te 
blijven. Over de boordradio's kregen ze om ongeveer half tien het 
bericht door dat aan de westzijde van Helmond al delen van de 
50e infanteriedivisie waren aangekomen. 
Uit het radioverkeer van het 50e bleek duidelijk dat de Duitsers 
inderdaad Helmond hadden verlaten. Britse Divisional Signal 
Troops waren via planken over de verwoeste Veestraatbrug over
gestoken. De planken waren daar zondag door Helmondse burgers 
neergelegd. De Britten begonnen in kleine groepen aan de zuive
ring van Helmond-oost, bijgestaan door Helmonders. 
Nadat dit bericht door de verkenners ontvangen was, besloten zij 
de stad binnen te rijden. Deze soldaten van The Inns of Court 
gaan in hun Humber en Daimler verkenningswagens als bevrijders 
van de oostzijde van Helmond via de Molenstraat naar het centrum 
van onze stad. 

Taal van het hart 

Wederom een fragment uit 'Helmond rond de oorlogsjaren': "Om 
ons te overtuigen begeven we ons snel naar de Ophaalbrug, doch 
gekomen aan de Veestraat worden we door mannen die een geweer 
op den schouder en een rood-wit-blauwen band om den arm dra
gen, tegengehouden. "Het is dus toch waar, de Moffen zijn weg" 
juichen we, want ziet de Ondergrondsche is al in functie!" Met 
snellen stap gaat het nu naar de Spoorbrug. Hier zien we de eeryw 
Helmonders klauterend over de brugresten het kanaal oversteken. 
Met blij gemoed gaan ze, het verheugende nieuws links en rechts 
uitgalmende, de Engelschen al tegemoet! 

290 Helmonds Heem 



In de Molemliaat wolden The Inm of Com I oimliiwd dooi de mensen Folo Piimes 
(hoven) en H Sihiille (oiulei) 
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(..) de Nederlandsche driekleur wuift al hier en daar onze bevrij
ders een hartelijk welkom toe. 
De eerste Tommies komen vanaf den Deurneschenweg onze stad 
binnengereden, tenminste zulks probeeren ze, maar telkens snijdt 
een geestdriftige menigte hun den weg af en worden ze omsingeld 
door een onstuimige massa, die zich verdringt om met hun bevrij
ders een warme handdruk van innigen dank te wisselen. Veel 
woorden worden hierbij niet gesproken: onze monden lachen en 
juichen wel, maar spreken doen ze niet, ze zijn stom en toch be
grijpen we elkaar . We spreken een internationale taal, die ze in 
alle landen en over alle wereldzeeën verstaan, een taal die geen 
leugens kent, die alleen de waarheid spreekt en uit het diepste van 
ons wezen voortkomt: de taal van ons hart." 

25 september (maandag) [dagboek A. Messen] 
Geruchten dat de Duitsers weg zijn... Naar huis en puinruimen. 
Ongeveer half tien kwam een Engelse officier van de overzijde van 
het kanaal. Het was een enorm gejuich voor de eersten, die via 
een plank van de overzijde overstaken. Sinds vrijdag was de over
kant reeds vrij. Even later zagen wij in de Molenstraat, Ameide-
straat en toen ook in de Veestraat de vlaggen uitsteken. De onder
grondse kwam in werking en bezette het postkantoor en andere 
gebouwen. De stad was in handen van de ondergrondse en de 
mensen kwamen met vlaggen en oranje de straat op. Tegen elf uur 
kwam de eerste tank met Engelsen door de Molenstraat de stad 
ingereden. Het gejuich was niet van de lucht. Bij het huis van W. 
van de Sommen lagen drie dode Duitse soldaten. 
Rond elf uur kwamen ook de eerste intanterie-eenheden aan. Deze 
hadden vanuit Deurne meteen de bossen tussen Deurnese- en 
Bakelsedijk uitgekamd. Zij werden met hetzelfde enthousiasme 
ontvangen. De voetsoldaten bleken opgelucht voor het eerst sinds 
lange tijd een stad te bevrijden zonder dodelijk vermoeiende ge
vechten te hoeven leveren. Het 1st Batallion Herefordshire Regi
ment van de 159e infanteriebrigade van de 1 Ie pantserdivisie rukte 
onze stad binnen. 
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.die via een plank van de oveitijde oveniaken.. 
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De stroom groeit 

De stroom bevrijders groeide. De 185e brigade van de derde 
infanteriedivisie reed onze stad binnen, stapvoets vanwege de 
juichende menigte. Dat waren het 2nd Batallion Warwickshire 
Regiment alsmede het 2nd Batallion King's Shropshire Light In
fantry Regiment en een regiment dat door een actieve vereniging 
in onze stad inmiddels een bekende naam heeft gekregen, het 1st 
Batallion Royal Norfolk Regiment. 
Na de infanteristen te voet, in vrachtwagens en op en in Bren-
carriers, volgde de toegevoegde technische eenheden en lichte 
artillerie van de elfde en derde divisie. In de kolonne rolde ook 
een aantal Sherman tanks mee. Hun afmetingen verschafte sommi
ge Helmonders het gevoel 'zich nu extra veilig te voelen.' 
Tijdelijk toegevoegd aan de derde infanteriedivisie was op dat 
moment de 61st Medium Field Regiment Royal Artilry. In hun 
gevechtsrapport maakt kapitein S.H. Cutler de volgende aanteke
ning over die dagen: "Zondag 24 september: Onze eenheid sloot 
zich aan bij de eerste compagnie van het 2nd Bat. Warwicks, 
werden in Vlierden echter teruggedreven door fel M.G.fmachine-
geweerj-vuur en 88-mm'ers. f Sinds D-Day hadden de Warwicks 
een verlies cijfer van 100% !J 
Maandag 25 september: Duitsers zijn teruggetrokken. 1st Bat. 
Norfolk rukte op naar Helmond, wij sloten ons daarbij aan. Geen 
vijandelijke activiteiten. Helmond gaf ons een fantastisch welkom -
veel mensen spraken Engels." 

Het Royal Norfolk Regiment 

De onderstaande tekst zegt ons iets meer over het Norfolk Regi
ment en is ontleend aan: 'The History of the Royal Norfolk Regi
ment', hoofdstuk 5. "De nacht van 20 september werd 
doorgebracht in een kampement bij Soignies, ongeveer 35 km ten 
westen van Brussel. Op 20 september bereikte het bataljon Peer in 
Belgii?, niet ver van Leopoldsburg en het Scheldekanaal. Een paar 
dagen later werd het kanaal overgestoken en het bataljon op de 
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• De Veestraat, gezien in de richting van de Markt. Foto: Prinses 

oostoever in een bos geconcentreerd. Op 23 september kregen wij 
orders op te trekken naar Nederland. Wij vertrokken tijdens een 
zware regenstorm en kramen te Asten aan, waar wij bij aankomst 
onder artillerie- en mortiervuur kwamen te liggen. Maar hier 
hadden we gelukkig geen slachtoffers. 
In Asten deed het bataljon zijn eerste ervaringen op met de Neder
landse verzetsbeweging. Leden daarvan leidden vele nachtelijke 
patrouilles en brachten ons naar plaatsen waar vluchtende of 
deserterende Duitsers zich schuil hielden. 

Twee dagen later, op 25 september, werd onverwacht het bataljon 
naar voren gestuurd om de stad Helmond in te nemen. Het was 
niet bekend of de stad nog in vijandelijke handen was. Wij trokken 
met onze wapens op scherp omzichtig op. In plaats van met vijan
delijke granaten, werd het bataljon ontvangen door een gigan
tische mensenmassa van juichende, uitgelaten burgers die in de 
met vlaggen feestelijk versierde straten ons omringden. De stad 
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•• ".. giganliiche mcixi.eninas.sa van juichende burgers," m de Molcmtraat/Zuid-Koningin-
newal. Foto: Mculcndijks. 

was slechts licht beschadigd. 

Wij werden daar drie dagen op rust gesteld. Zowel bij dag als 
nacht werden observatiepatrouilles gehouden. Maar er waren geen 
vijandelijke activiteiten meer waar te nemen in de directe omge
ving. Het bataljon verliet op 29 september Helmond en verplaatste 
zich naar een veldkamp, 4 km ten noord-oosten van die stad." 
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Zuivering vanuit Helmond-West 

We verlaten nu de Markt en omgeving om te kijken naar een actie 
te kijken tussen gasfabriek (Smalle Haven), park en Kerkstraat. 
Daar is de 50e Northumbrian infanteriedivisie (vanuit Helmond-
West) samen met de Ordedienst bezig de laatste weerstand op te 
ruimen. Anderen werden in dit gevaarlijke gebied niet toegelaten. 
Paul Kuijpers beschrijft dit als volgt: "(..) over de brokken van de 
opgeblazen ophaalbrug, waarover eenige planken zijn gelegd, 
[zien we] van Westelijke zijde de eerste Engelsche patrouilles de 
stad naderen, welke al sluipende langs de huizen zich naar de 
Markt begeven, waar ook de troepen komende uit de Ameidestraat 
zich concentreeren. 
Het lijkt, dat in de Kerkstraat of de omgeving daarvan nog niet 
geheel pluis is, want een zware tank staat met zijn dreigenden 
vuurmond vanaf de Markt naar de Kerkstraat gekeerd en op den 
hoek daarvan liggen plat op hun buik met het machinegeweer voor 
zich twee Tommies in afvachtende houding opgesteld. Sluipende 
ondergrondsche patrouilles, die uren voordien al menige Duit-
schers onschadelijk hebben gemaakt, vegen deze straat eveneens 
leeg en het duurt niet lang of de Kerkstraat wordt voor het publiek 
vrij gegeven." 
Bij deze zuivering werd zelfs de Signals en Engineers [verbin
dingstroepen en genie] van de 50e infanteriedivisie ingezet. Kenne
lijk waren de Britten bang dat aan de oever van het kanaal nog 
wel eens een hevig robbertje gevochten kon worden. 
Na deze door Helmonders en Engelsen uitgevoerde zuiveringsactie 
begon de genie onmiddelijk met de bouw van de noodbrug naast 
de vernielde ophaalbrug. Tegelijkertijd begon het herstel daarvan. 
Helmond was niet langer een verdeelde stad. 

Dat over de bevrijding van Helmonds zelfs bij de Engelsen enige 
verwarring ontstond, bleek uit de volgende opmerking die ont
leend is aan: 'A War History of the 1st. Batallion of the Hereford
shire Regiment': "Gedurende de maand september was het batal
jon bij twee grote gevechten betrokken en bleef in direct contact 
met de vijand. Na de grote gevechten bij Someren en Asten trok 
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• Nodal de noodbiug klaar wat,, begon de genie aan het hemel van de Veenraatbrug. 

ons bataljon op naar Helmond. Wij trokken vanaf de oostzijde 
deze stad op 25 september binnen en tot onze grote verbazing 
bleek dat onderdelen van de 50e divisie, kamende van de westzij
de, slechts weinig tegenstand hadden gehad en ons op de Markt
plaats van de stad welkom heetten." 

'Spontanen volks/anj»' 

In het centrum werd de bevrijding nog volop gevierd. Nog een 
fragment uit 'Helmond rond de oorlogsdagen', met een, zij het 
plechtig, ook duidelijk sfeerbeeld: "(..) vanaf de plek waar vroe
ger onze kiosk troonde hooren wij [van] een hekend pistonist (..) 
de eerste strophe van het 'Wilhelmus' op zijn schuiftromhone 
inzetten, die met volle overgave gespeeld, onze ongeoefende stem
men losmaakt tot een spontanen volkszang. (..) 
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Jan de Belleman, die de laatste dagen minder aangename berich
ten heeft moeten omroepen, is ook present en wenscht met luide 
stem alle Helmonders proficiat met de bevrijding. (..) Nu zien we 
ook (..) hoe trejferul fi'estelijk het Liefdegesticht op de Markt is 
versierd. De heele lange en hooge gevel is aan alle ramen en 
deuren (..) met rood-wit-blauw en oranje versierd; (..) De Eer
waarde Zusters met een klein oranje strikje op hun nonnenkleed, 
staan aan de schooldeuren met voor hen de weeskindertjes, in 
wiens hand kleine driekleur-vlaggetjes wapperen, en lachend van 
vreugde en trots kijken wij naar het meesterstuk, dat in de donkere 
dagen voor de bevrijding, door nijvere handen is tot stand geko
men. 
De Markt staat nu geheel gevuld met tanks, jeeps, kleine en groote 
gevechts-, transport-, commando- en berichtwagens, welke alle 
voorzien zijn van (..) antennes en radio-apparatuur. Hier en daar 
worden de Tommies op fruit, koekjes en bier getracteerd, waarvan 
het eerst genoemde het hoogste wordt gewaardeerd, omdat hieraan 
geen surrogaat-smaak kleeft. Spoedig echter is het voor hen [de 
11e Armoured] weer opbreken en alles wat rijdend een zitplaats 
biedt wordt door de Helmondsche jeugd tot proppens toe bezet. 
(..) ze mogen zelfs op de kanonnen zitten en zoo doen ze, ten 
aanschouwe van een geestdriftige, juichende menigte, met wappe
rende en wuivende vlaggetjes de Tommies uitgeleide uit onze stad 

Bandieten 

maandag 25 september [dagboek M. Determan] 
(..) Toen we vanmorgen wakker waren en op straat kwamen was 
alles rustig, geen Duitscher te zien. 
We gingen toen naar de kerk en kwamen een geestelijke tegen, die 
vertelde dat alle moffen verdwenen waren. Nou ik kon het niet 
geloven hoor. 
We zijn gewoon naar de apotheek gegaan, Sel om half 9 en ik om 
9 uur. 
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En daar om een uur of 10, daar kwamen de mannetjes van de 
ondergrondse, allemaal met een oranje band om en voorzien van 
een pistool of geweer. 
Maar er waren bandieten bij, verschrikkelijk gewoon. Er kwam op 
een gegeven oogenblik een mof op een motorfiets om de hoek 
rijden en daar vlogen ze toch met z 'n tienen op af en schoten en 
schreeuwden, nee, 't was gewoon meer dan bespottelijk. 
Die arme mof werd gewoon van z 'n motorfiets gesleurd en gesla
gen. 
Bah, wat een stel lafbekken die kerels. 
Enfin, om kwart voor 72 zagen we ineens, dat een heeleboel men-
schen op de Markt de vlag uitstaken en in de verte hoorde we 
juichen. En ja hoor, daar kwamen er al een paar vertellen dat er 
verschillende Engelsche tanks in de Molenstraat stonden. Om 12 
uur was ik vrij en ik ernaar toe met Joke Roelofs, Annie Vorster-
mans en Elly. 
Een drukte van belang, een hoera-geroep en zingen: Oranje boven 
en het Wilhelmus, nee, geweldig gewoon. 
De Tommies werden op de schouders geheschen en rondgedragen 
en iedereen liep plotseling in 't oranje: heele oranje jurken, jurken 
met vlaggetjes erop genaaid, rood-wit-blauwe jurken, oranje pet
ten, enz.. Overal hingen plotseling vlaggen en alles krioelde en 
zong door elkaar. 
Vanmiddag werden al de N.S.Bers opgebracht, wat werkelijk een 
aangenaam gezicht was. 
Ze liepen tusschen die krioelende, zingende menschen en oh, wat 
keken ze zwart en gemeen. 
Naderhand kwamen er heele troepen Engelschen binnen, die met 
gejuich en gejubel werden bestormd. 
Alle tanks zaten vol met meisjes en jongens en de Tommies hadden 
ook haast allemaal oranje op. 
Ze waren toch zoo eenig. 
Mijnheer Van Riet heeft er boven bij hun een gehad en hem een 
paar borrels aangeboden en deze had gezegd dat ze nergens zoo 
spontaan en hartelijk ontvangen waren als hier in Holland. Eenig 
vond ik dat. 
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Van één Tommie kregen we allemaal een fijne Engelse sigaret, 
deze keer heb ik hem weggegeven.maar nu ga ik ze opsparen voor 
vader en de jongens. 
Nou, kom, we gaan weer naar bed, want de kaars brandt anders 
weer te lang. 
De spertijd is nu van 8 uur tot 8 uur. Lang he!' 

Hiermee besluit juffrouw M. Determan op 25 september haar 
dagboek. Op een laatste bladzijde tekent ze de Nederlandse, En
gelse en Amerikaanse vlag. Daar tussen heeft ze de tekst "Hel
mond is vrij - 25 september" aangebracht. Op deze bladzijde staan 
slecht leesbaar, drie handtekeningen van Britse militairen. Twee 
daarvan zijn te ontcijferen als van A. Palmer uit Warwickshire en 
R. Moore uit Norfolk. 

Opdracht uitgevoerd 

Helmond was bevrijd en daarmee was een opdracht uitgevoerd. 
Het front lag nu ten noord-oosten van onze stad bij Gemert, Op-
loo, St. Anthonis en omgeving. Daar wachtte de troepen op de 
versterking die nu met grote snelheid Helmond verliet. 
Sommige Helmondse jongeren konden pas in Bakel met zachte 
hand of 'een vriendelijk schopje onder de bekende reet' van de 
voertuigen worden verwijderd. Ze kwamen apetrots terug in een 
bevrijd Helmond, om daar tot ziekmakens toe de geschooide siga
retten demonstratief op te roken en te genieten van een stad die 
nog volop gevels had om daar feestelijke vlaggen uit te steken. 
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Dcod van commandanten 

Uitgerekend op het moment dat Helmond volop feest vierde, 
sneuvelden de commandanten van de regimenten die het meest aan 
Helmonds bevrijding hadden bijgedragen. Op 25 september 1944 
sneuvelden twintig kilometer verder David Silvertop en Hubert 
Orr. Enkele dagen eerder (22 september) hadden een paar bewo
ners van Helmond-West met beide officieren nog hun bevrijding 
begoten. 

Lt. kolonel David Silvertop commandeerde het 3rd Batallion Royal 
Tank Regiment. Lt. kolonel Hubert Orr was commandant van het 
3rd Batallion Monmouthshire Infantry Regiment. Hun comman
dant, brigadier C.B.C. Harvey, schreef het volgende verslag van 
dit treurige incident: "Wij stonden op 25 september 1944 op een T-
vormige kruising ten zuiden van de dorpskern van St. Anthonis om 
de verdere tactiek te bespreken. Plotseling kwamen twee Duitse 
gevechtswagens al schietende uit het dorp recht op ons af. Overste 
Silvertop was op slag dood en overste Orr werd zo zwaar gewond, 
dat hij onderweg naar het hospitaal stierf Mijn brigade-majoor J. 
Thompson kreeg een schot door de long, maar hij is weer hersteld 
van zijn verwondingen. Ikzelf werd slechts licht gewond." 

• De commarulanun H On (links) en D Silvciiop 
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Vlak voor zijn dood zei Hubert Orr hierover: "Het was dwaas van 
me om daar op die wegkruising te gaan staan; ik had beter moeten 
weten." 
Het lijkt er sterk op dat de Duitsers hier dezelfde tactiek toepasten 
die ze ook in Mierlo gebruikten. 
Kolonel Orr werd begraven naast de school in De Rips. Het graf 
werd daar verzorgd door de familie Hertsig. Later werd op ver
zoek van de familie van kolonel Orr zijn stoffelijk overschot bijge
zet op de militaire begraafplaats in Overloon. Daar rust hij tussen 
honderden van zijn manschappen. Kolonel Silvertop werd begra
ven op de RK begraafplaats van St. .A.nthonis. 
Kolonel Silvertop wordt gezien als de bevrijder van Antwerpen. 
Om hem te eren besloot het Antwerps stadsbestuur vrij kort na de 
oorlog een straat naar hem te noemen, gevolgd door een viaduct in 
de E-3 in 1968. St. Anthonis eerde de man door de Silvertoplaan 
naar hem te noemen. 

In mijn inleiding heb ik reeds vermeld dat in Helmond op een van 
onze bevrijdingsmonumenten een verkeerde tekst is aangebracht. 
Helmond staat hierin helaas niet alleen. Ook Gemert zadelt haar 
bewoners op met een 'foutje' in een van haar straatnamen. 
Gemert werd bevrijd door de 11e pantserdivisie, de al genoemde 
Jagende Stier. Een plaatselijke 'grootheid' in de geschiedenis 
adviseerde echter de straat Bisonstraat te noemen. Het feit dat 
Gemert geen dierentuin bezit zal hier wel debet aan zijn. 
Monumenten en straatnamen gaan de geschiedenis in, die wij in 
bruikleen hebben van onze nazaten. Laten we het daarom goed 
doen. 

'Landverraders' 

In de namiddag van maandag 25 september werd de bevrijding 
van onze stad gecompleteerd met de door Paul Kuijpers perfect 
beschreven gebeurtenis: "Dezelfde Septemherzon, die ons met een 
heerlijke warmte overgiet, verspreidt niet alleen een vreugdevol 
licht, maar werpt ook grimmige schaduwen. 
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• 'Deutschfreundlichcn' woiden opgebiacht. ünks met mouwband dhr. Der Kinderen. 

De gelukszalige lach van Helmondsch bevrijding wordt vanaf de 
middaguren overschaduwd door vage silhouetten (..) we zien een 
donkere groep van menschen, die met opgeslagen kraag en voor
over geplaatsten hoed hun gezicht trachten te verbergen, langzaam 
en ontmoedigd voortschrijdend. Zij worden begeleid door jonge 
mannen, die een rood-wit-blauwe band om den arm en een geweer 
in den aanslag dragen, waaruit soms 'speelsche' salvo's klinken 
(..) Wat zijn dat voor droevige, trieste stoeten, die omstormd wor
den door een jouwende menigte, slechts van spottende, en schim
pende ahoei-geluiden worden vergezeld? (..) 
Met opgeheven hoofd en de handen samengevouwen in den nek, 
toonen zij thans hun bleeke gezichten en (van) menige tronie wordt 
met naam, toenaam en daden door een sarcastische lachende 
menigte het doopceel gelicht. De vreugde stijgt echter pas ten top 
als deze Nederlandsch-onwaardigheden met opgeheven armen, de 

1993 - 3 305 



door hen bezoedelde en verworpen driekleur, hoog boven hun 
hoofden moeten uitsteken! Deze last drukt hen zo zwaar of zij den 
heelen Hollandschen bodem moeten dragen, maar zodra hun ar
men naar beneden neigen, worden zij door mannen van het onder-
grondsche front, onder oorverdovend geluid weer omhoog gedre
ven! Uit alle hoeken en straten worden deze al of niet vermeenden 
obscuranten opgediept en weggevoerd, waarbij het volk op nieuw 
de gelegenheid krijgt zijn opgekropt gemoed in alle toonaarden te 
luchten. Nu hebben de hemelsluizen zich ook nog geopend en in 
een stroomenden regen drijven zij, met de Nederlandsche vlag in 
top, als zinkende modderschuiten naar het Politiebureau, waar zij 
in een gevreesde haven belanden en vervolgens gedokt worden in 
de 'Deutsche', nu weer 'Openbare' school. 

BIJ (Ie openbare nhonl op de Ziiid-Koninginnewal, naait hel politiebureau. 
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Ongeveer honderdveertig mannen en vrouwen, niet inbegrepen een 
viertal onschuldigen, die op valsche insinuatie zijn gearresteerd en 
vrij onmiddellijk worden gerehabiliteerd, dus uitsluitend bestaande 
uit een allergaartje van NSB'ers, landwachters, leden van 'Volks-
dienst', collaborateurs, profiteurs, kortom allen die op welke 
grond ook met den vijand hebben medegewerkt of geheuld, zitten 
thans opgesloten achter de 'dikke deur', uitgestooten uit de ge
meenschap, waarin zij met hun verdwaasde hoofden zooveel onheil 
hebben gesticht. En nog is heel Helmond niet gezuiverd, want 
afgezien van de hoogere klasse, die tot dusver bij de gearresteer
den ontbrak, staan er nog ruim honderdtachtig personen op de 
zwarte lijst, waarvan er deze week nog honderddertig zullen wor
den gearresteerd, de rest is voortvluchtig." 

Na deze opruiming kwam het 
in Helmond gelukkig niet tot 
'bijltjesdag'. Na het vertrek 
van de militaire hoofdmacht 
keerde voor die dag de rust 
weer. De Royal Engineers 
werkten verder aan de nood
brug bij de Veestraat. Onder
delen van de derde infanterie
divisie (waaronder ook het 1st 
Batallion Royal Norfolk 
Regiment) werden op een 
welverdiend drie dagen durend verlof gesteld. De stad werd tijde
lijk onder bestuur van deze divisie gebracht. Op de kop van de 
Markt verscheen hun divisie-embleem, een rood-zwarte driehoek. 
Dat embleem was in 1940 ontworpen door hun voormalige bevel
hebber Montgomery. 

In veilige haven 

Helmond is bevrijd, we schrijven 25 september 1944. Bij kaars
licht, een olielichtje en een potje Ersatzthee wordt in veel huiska
mers het eerste Engelse gesprek gevoerd. Lang verleerd schoolen-
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gels blijkt onvoldoende tegen dialecten uit Schotland, Yorkshire of 
Wales. Hoofdpijn van inspanning en van de vele Engelse sigaret
ten die de Helmonders maar niet vlug genoeg opgerookt kon krij
gen. Want dan kreeg je weer een andere. Vrij, vrij praten en 
lachen en gelukkig en blij zijn met onze bevrijders! 

In de Heistraat sjouwde Cato van Oorschot het beddegoed naar 
beneden. 'Haar' jongens van het Norfolk hadden recht op een 
goed bed, vond ze. Dat Cato na het verzoek om 'soap' niet met 
een stuk zeep maar met een grote pan soep kwam opdraven, 
maakte de sfeer alleen maar beter. Meer huiselijk ook. En daar 
hadden de bevrijders, jongens vaak niet ouder dan achttien jaar en 
al lang onderweg, wel behoefte aan. Cato werd evenals zoveel 
andere Helmondse vrouwen hun 'mama', een eretitel. Hoeveel 
deze vrouwen voor de soldaten betekend hebben, blijkt uit de vele 
jaarlijkse bezoeken die negenenveertig jaar na dato nog worden 
afgelegd. 

Helmond werd na de bevrijding een 'rest-centre', een veilige 
haven die rust en ontspanning kon geven. Meer dan 50.000 solda
ten maakten daar gebruik van tot maart 1945. Per maand werden 
gemiddeld twintigduizend soldaten bij burgers ingekwartierd. Bij 
een inwoner-aantal van 28.000 werd de bevolking van Helmond in 
deze periode globaal verdubbeld. 

En verder 

Hoe verging het de 11e pantserdivisie na de bevrijding van Hel
mond? Tijdens de winter van 44/45 waren de activiteiten van de 
divisie beperkt tot patrouilles langs de Maas in het gebied rond 
Weert. De 29e pantserbrigade ging terug naar België. In het Ar
dennen-offensief was zij belast met het verdedigen van het gebied 
rond Dinant. De 159e infanteriebrigade had een werkzaam aandeel 
in de gevechten tussen Maas en Rijn in februari 1945 (operatie 
Veritable). 
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• Volop belangstelling voor hel wapentuig in de Heistraat. Foto: J. van Erp. 

Op 7 maart 1945 werden beide brigades weer in de divisie her
enigd. Dit gebeurde in België, in afwachting van de grote aanval 
op het hart van Duitsland. Op 29 maart stak de divisie de Rijn 
over en stootte snel door naar Noord-Duitsland (4 april: 
Osnabrück). Op 15 april werd het concentratiekamp Bergen-Belsen 
ingenomen en op 18 april Lüneburg. 
Op 30 april werd bij Artlenburg de Elbe overgestoken en op 3 mei 
Lübeck ingenomen. 
De divisie zou van hieruit Denemarken binnen rukken. Maar op 5 
mei 1945 accepteerde het Duitse opperbevel de onvoorwaardelijke 
overgave. Daarmee kwam een einde aan de veldtocht van een 
divisie waarvan generaal Dempsey (commandant van het Britse 
tweede leger) zei: '7 have never met a better!" 
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• Blije mensen op de Maikx (boven) en de Moleixstiaat ter hoogte van Laan Viedelust 
Foto: Pnnses, 25 ieptemher 
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Lijst van gesneuvelde Britse militairen 

Tenminste 1.500 Britten, Duitsers en Nederlanders zijn gevallen in 
de militaire actie rond Helmond. In het besef incompleet te zijn, 
geeft ik hier slechts de lijst van de gesneuvelde Britse militairen 
die in de periode 20 tot en met 25 september 1944 in Helmond en 
omgeving stierven. Het betreft hier uitsluitend militairen van de 
grondstrijdkrachten die op de aangegeven data gesneuveld zijn. De 
meeste van hen zijn overgebracht van de veldgraven naar de mili
tairen oorlogskerkhoven in Mierlo en Nederweert. Een kleiner 
aantal rust op gemeentelijke begraafplaatsen 

15-19th The King's Royal Hussars 
24 september 1944: Tr. Clarke P.R. 

Tpr. Davis L.E. 
Tpr. Hards C.K.W. 
1st Lt. Ireland P.J. 
IPr. Richards T.J. 
IPr. Sutherland J. 

Honourable Artillery Company 
24 september 1944: Gnr. Adams L.F. 

H O N O U R A B L f APT.LLERY 
COI- 'PANY 

8th Bat. The Rifle Brigade 
23 september 1944: Rfn. Barnes T.J. 

Cpl. Birleson W. 
24 september 1944: Cpl. Clark W.J. 

L.Sjt. Hone A.G. 

THE RIFLE BRIGADE 
(PRINCE CONSORT S O W N , 

15lh 19th ThE KING'S 
ROYAL HUSSARS 
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3rd Bat. Royal Tank Regiment 
22 september 1944: 2nd Lt. Millar J.B. 

Tpr. Horton G.F. 
25 september 1944: L. Cpl. Lock M. 

Lt. Col. Silvertop D.A.H. 

The Green Howards (Att. to 3 R.T.R) 
24 September 1944: 1st Lt. Foster G. 

THE GREEN HOWARDS 
(Alexandra, 

Princess of Wales s Own 

Royal Regiment of Artillery (190th Field Regiment) 
22 september 1944: Capt. Mangham P. 

Yorkshire Regiment) 

ROYAL REGIMENT OF 
ARTILLERY 

Royal Corps of Engineers 
21 september 1944: Spr. Pedley E. 

CORPS OF 
ROYAL ENGINEERS 

Royal Army Service Corps 
21 september 1944: Dvr. Abbott L.H. 

Dvr. Cowell J. 
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Pioneer Corps 
24 september 1944: Pte. Rennie C. 

8th Bat. Northumberland Fuseliers Regiment 
(3rd Reconnaissance Corps) 
23 september 1944: Tr. Debney T. 
24 september 1944: Fus. Hoy S. 

2nd Bat. Royal Warwickshire Regiment 
24 september 1944: Pte. Boy er F. 

AUXILIARY 
MILITARY PIONEER CORPS 

Pte. Horne W.P. 
Pte. Jones T. 
1st Lt. Roberts D.S.B. 

3rd Bat. Monmouthshire Regiment 

THE ROYAL 

NORTHUMBERLAND FUSILIERS 

22 september 1944: 

23 september 1944: 

24 september 1944: 

25 september 1944: 

Sjt. Davis P.C.E. 
Pte. Ion J. 
Cpl. Kettle S. 
Pte. Jones D.A. 
Pte. Plerpont H. 
Pte. Brace F. 
Pte. Green W.L. 
Sjt. Hancox T.R. 
Pte. Wassell J. 
Lt. Col. Orr H. 

THE 
ROYAL WARWICKSHIRE 

REGIMENT 

THE MONMOUThSHlRE 
REGIMENT 
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Royal Army Chaplains Department 
23 september 1944: Rev. Taylor H. 

4th Bat. King's Shropshire Light Infantery 
20 september 1944: 
22 september 1944: 

23 September 1944: 

Cpl. Loydd W.A. 
Pte. Ball S.F. 
Cpl. Devaile H. 
Pte. Isted J.H.C. 
Pte. Kinnear G. 
Pte. Le Maitre H. 
Cpl. Massey W.L. 
Cpl. Purcell S. 
Pte. Bradford P.W. 
Pte. Morris R. 

THE KING S SHROPSHIRE 
LIGHT INFANTRY 

Inns of Court Regiment R.A.C. 
21 september 1944: L.Sjt. Dodge H.L 

1st Bat. Herefordshire Regiment 
21 september 1944: Pte. Barrows W.A. 

Pte. Bickerton G.J. 
Capt. Burgess A. 
Pte. Fowkes E. 
Pte. Gray M.S. 
Pte. Holland W.H. 
Pte. John W.R. 
Cpl. Lucas H. 
Pte. Littler F. 
L.Cpl. Moses H.J. 
Cpl. Nicks T.G. 

THE INNS OF COURT 
REGIMENT 

THE HEREFORDSHIPt 
REGIMENT 
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22 september 1944: 

Pte. Stennet E.W. 
Pte. Summers W. 
Pte. Todd W.G.S. 
Sjt. Tomkins F. 
Pte. Wisedale J.C. 
Pte. Bedford E.R. 
Pte. Mellor F. 
L.Cpl. Smith F.W. 
Pte. Wycherley T.A. 
Cpl. Price H.W. 

2nd Bat, Fife and Forfar Yeomanry 
22 september 1944: 1st Lt. Bully D.W. 

1st Lt. Firkins P.C. 
Tr. Garner A.H. 
Tr. Gregory H. 
Sjt. Mac Mahon D. 
Tr. Spray C. 
L.Cpl. Colley C. 
Tr. Cornwall F.J. 
1st Lt. Forrster A. 
Cpl. Hodge E.W. 
Tr. Paget F.J. 

1st Bat. Royal Norfolk Regiment 
24 september 1944: Sjt. Parry W. 

Cpl. Price H.W. 
25 september 1944: Pte. Taylor J. 

24 september 1944: 

THE ROYAL 
NORFOLK REGIMENT 

(Totaal 84 gesneuvelden) 

Hoe indrukwekkend de lijst ook is, zij is verre van compleet. Vele 
zwaargewonden die naar hospitalen werden vervoerd, soms tot 
Brussel of Engeland toe, stierven alsnog. Anderen zijn vermist of 
door verminking onbekend gebleven. Naar Engeland teruggekeer
de militairen stierven soms na jarenlange verpleging alsnog aan in 
onze regio opgelopen oorlogsverwondingen of bleven voor het 
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leven invalide. Het lijkt mij niet overdreven te stellen dat de gege
ven opsomming slechts een kwart van het totaal betreft. Het VIII° 
Legerkorps dat 'slechts' de flank hoefde te dekken, leed relatief 
veel hogere verliezen dan het XXX' dat de hoofdactie van Market 
Garden moest uitvoeren. 

Het is aan ons om de in 1944 wederom verworven vrijheid en de 
daarmee verbonden waarden steeds opnieuw inhoud te geven. Dan 
blijft het begrip bevrijding zinvol. Wij zijn dat verschuldigd aan 
degenen die voor onze vrijheid in het oorlogsgeweld gestorven 
zijn. 

• Op 25 iepwmher n het hemel van de Veeslniaibiug al een eind gevorderd. Foto: 
Pnmes. 
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Na haar bevnjding bleef Helmoml nog van belang vooi de geallieerden Links Amerika
nen op de Mieiloieweg, boven Bnllen die daar een schiilleriput graven. 
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Kom vanavond met verhalen 
Hoe de oorlog is verdwenen. 
En herhaal ze honderd malen: 
Alle malen zal ik wenen. 

(Leo Vroman) 
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