Samen stil voor alle oorlogsslachtoffers van Diessen en Hilvarenbeek

Bergh, Paulus van den

Oorlogsslachtoffers Diessen
Gool-de Kort, Paulina van

Geboren: 1944 in Diessen
Overleden: 24 september 1944
Ouders: Antonius van den Bergh en
Miet van Gool
Oorzaak: granaatvuur

Bergh –Van Gool,
Miet van den

Geboren: 9 oktober 1910
Overleden: 24 september 1944 in
Diessen
Ouders: Jan van Gool en
Paulina de Kort
Burgerlijke staat: gehuwd sinds oktober 1940 met Antonius van den Bergh
Beroep:
Oorzaak: granaatvuur
Op zondag 24 september 1944 was
de omgeving van de kerktoren toneel van talrijke beschietingen door
de geallieerden. Hierbij viel een granaat op een schuilkelder op de hoek
Kerkstraat/Heuvelstraat. Verschillende personen uit de naaste omgeving
snellen toe en helpen de getroffenen.
Allen worden naar het klooster gebracht. Van de 16 personen, die zich
tijdens de aanval in de kelder bevonden, overlijden er zeven onder wie
Miet van den Bergh- Van Gool met
haar kind Paulus.

Geboren: 6 januari 1867 in Moergestel
Overleden: 24 september 1944 in
Diessen
Ouders: Adriaan de Kort en Allagonda van de Wedeven
Burgerlijke staat: gehuwd sinds 1903
met Jan Cornelis van Gool
Beroep: huisvrouw
Oorzaak: granaatvuur
Op zondag 24 september 1944 was
de omgeving van de kerktoren toneel van talrijke beschietingen door
de geallieerden. Hierbij viel een granaat op een schuilkelder op de hoek
Kerkstraat/Heuvelstraat. Verschillende personen uit de naaste omgeving
snellen toe en helpen de getroffenen.
Allen worden naar het klooster gebracht. Van de 16 personen, die zich
tijdens de aanval in de kelder bevonden, overlijden er zeven onder wie
Pauw de Kort..

Jones, James

Brouwer-van
Wezel, Mina de

Geboren: 13 maart 1876 in Goirle
Overleden: 13 mei 1940 in Diessen
Ouders: Valentius van Wezel en
Johanna Willemse
Burgerlijke staat: sinds 1906
gehuwd met Henricus de Brouwer,
overleden in 1927
Beroep: naaister
Oorzaak: dodelijk getroffen door
geweervuur
De zussen Marie en Lies Menheere
waren met Mina de Brouwer-van
Wezel slachtoffers van de felle strijd
die de Duitsers en de Fransen in
Diessen voerden op 12 mei 1940. De
zusjes woonden in het pand waar nu
Willibrordusstraat 8 is. Zij waren op
zondag 12 mei 1940 even opgelopen
naar hun vriendin Corry van Gils, die
woonde in Willibrordusstraat 22.
Onder dezelfde kap woonde Mina
de Brouwer. Toen het oorlogsgeweld
losbarstte werden ze alle drie geraakt
door kogels. De zusjes Menheere waren op slag dood. Mina de Brouwer
overleed de volgende dag aan haar
verwondingen.

Geboren: 3 mei 1916 in Preston,
Lancashire
Overleden: 24 oktober 1944 in
Diessen
Ouders: John Joseph en Catherine
Jones
Burgerlijke staat: ?
Beroep: fotograaf
Oorzaak: omgekomen bij het
ruimen van mijnen
In Haghorst sneuvelden op 24 oktober 1944 twee Engelse militairen bij
het ruimen van een landmijn die bij
de boerderij van J. van Onzenoord
lag. Het projectiel ging voortijdig af
waardoor de twee soldaten sneuvelden. Het waren Arthur John Ongar (26) en James Jones (28). Beiden
hadden de rang van Trooper van het
Royal Armoured Corps, 1st Royal Dragoons. Nadat ze aanvankelijk begraven werden tegenover het huis van
J.F. van Mol, zijn ze later overgebracht
naar Bergen op Zoom War Cemetery.

Menheere, Marie

Victor Furcy Duchatel, geboren 13 januari 1914 te Crouy-en-Thelle
Jean Louis Emile Bazille, geboren 6 oktober 1918 te Concourson-sur-Layon
Fortuné Duvinage, geboren 6 augustus 1905 te Moyenmoutier
Henri Gudin, geboren 30 augustus 1918 te Chevilly
Joseph Herault, geboren. 27 februari 1916 te Yvre-l‘Eveque
Jean Huron, geboren 25 november 1917 te Assé-le’Riboul
Jules René Ladurelle, geboren 22 december 1911 te Joudreville
Marcel Henri Désiré Laversin, geboren 14 december 1912 te Busnes
Marcel Alphonse Loury, geboren 18 juni 1917 te Bourgneuf
Pierre Henri Marie Mollière, geboren 17 juli 1917 te Saint Germain du Val
Fernand Vivien, geboren 1 juli 1918 te Auchel
Op 12 mei 1940 sneuvelden elf
Franse militairen in Diessen bij hun
dappere poging de Duitse inval tot
staan te brengen. Franse cavaleristen positioneerden enkele tanks
ten westen van de Reusel en de
brug in de huidige Beerseweg. De
brug werd half opgeblazen, zodat er geen zwaar materieel meer
overheen kon. Op diverse plaatsen
in het dorp groeven de Fransen
schuttersputjes en langs de Reusel
legden ze landmijnen. Zo hoopten
ze de Duitse opmars tot staan te
brengen.
Duitse eenheden trokken vanuit
Oirschot en Middelbeers op naar
Diessen. Op 12 mei raakten ze aan
de Reusel slaags met de Fransen in
een vuurgevecht. De Fransen boden hevig verzet maar met hun relatief lichte bewapening konden ze
niet op tegen de Duitse overmacht
en zijn artilleriegeweld. Over de half
vernielde brug trokken de Duitsers
Diessen binnen. Er vielen elf Franse
doden en drie Diessense . Diessense jongemannen werden door
de Duitsers aangewezen om de
gesneuvelde Fransen te begraven.
Dezelfde jongemannen groeven
de Fransen weer op en legden hen
in een gezamenlijk graf met daarop hun helmen op het Diessense

Geboren: 5 februari 1915 te
Kruiningen
Overleden: 12 mei 1940 in Diessen
Ouders: Adriaan Menheer en
Prudentia Vervaeck
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: naaister
Oorzaak: Dodelijk getroffen door
geweervuur
De zussen Marie en Lies Menheere
waren met Mina de Brouwer-van
Wezel slachtoffers van de felle strijd
die de Duitsers en de Fransen in
Diessen voerden op 12 mei 1940. De
zusjes woonden in het pand waar nu
Willibrordusstraat 8 is. Zij waren op
zondag 12 mei 1940 even opgelopen
naar hun vriendin Corry van Gils, die
woonde in Willibrordusstraat 22.
Onder dezelfde kap woonde Mina
de Brouwer. Toen het oorlogsgeweld
losbarstte werden ze alle drie geraakt
door kogels. De zusjes Menheere waren op slag dood. Mina de Brouwer
overleed de volgende dag aan haar
verwondingen.

kerkhof. Diessenaar Janus Schoenmakers maakte een houten kruis
en vermeldde er secuur de namen
op in de volgorde zoals ze begraven
waren. Op het kruis ook de tekst:
Ici reposent onze soldats Francais
morts pour leur patrie et le nôtre –
Le 12 mei 1940.
Negen jaar (van 1940 tot 1949) lagen de elf Franse kameraden op
het Diessense kerkhof. Vier van hen
werden in 1949 geïdentificeerd en
gerepatrieerd. Hoewel hun namen
bekend waren, werden de overige zeven als onbekende soldaten
begraven op de Franse Oorlogsbegraafplaats in Kapelle (Zeeland).
Op 12 mei 2021 onthulde de ambassadeur van Frankrijk in Nederland
de ’12 mei 1940-brug’.
De brugleuningen bestaan uit door
Diessenaar Ton Derks ontworpen
afbeeldingen in cortenstaal met de
namen en emblemen van de Franse legeronderdelen, de brandende
boerderijen, de kapotgeschoten
Franse gevechtstank, het wapen
van de voormalige gemeente Diessen en een vredesduif in een omgekeerde soldatenhelm. Met dit
monument eert Diessen de elf
jonge Fransen die de hoogste prijs
betaalden.

Wezel slachtoffers van de felle strijd
die de Duitsers en de Fransen in
Diessen voerden op 12 mei 1940. De
zusjes woonden in het pand waar nu
Willibrordusstraat 8 is. Zij waren op
zondag 12 mei 1940 even opgelopen
naar hun vriendin Corry van Gils, die
woonde in Willibrordusstraat 22.
Onder dezelfde kap woonde Mina
de Brouwer. Toen het oorlogsgeweld
losbarstte werden ze alle drie geraakt
door kogels. De zusjes Menheere waren op slag dood. Mina de Brouwer
overleed de volgende dag aan haar
verwondingen.

Ongar, Arthur John

Geboren: 1918 in Seaham , Durham
Overleden: 24 oktober 1944 in Diessen
Ouders:
Burgerlijke staat: Gehuwd in 1944
met Lavinia Burdess, die later huwde
met William Armstrong . Met Lavinia
had Arthur één dochter Jacqueline
Beroep: ?
Oorzaak: omgekomen bij het ruimen
van mijnen
In Haghorst sneuvelden op 24 oktober
1944 twee Engelse militairen bij het ruimen van een landmijn die bij de boerderij van J. van Onzenoord lag. Het projectiel ging voortijdig af waardoor de
twee soldaten sneuvelden. Het waren
Arthur John Ongar (26) en James Jones
(28). Beiden hadden de rang van Trooper van het Royal Armoured Corps, 1st
Royal Dragoons. Nadat ze aanvankelijk
begraven werden tegenover het huis
van J.F. van Mol, zijn ze later overgebracht naar Bergen op Zoom War Cemetery.

Geboren: 1939 in Diessen
Overleden: 24 september 1944 in
Diessen
Ouders: Jan Vingerhoets en Miet
Timmermans
Oorzaak: granaatvuur

Geboren: februari 1944 in Diessen
Overleden: 24 september in Diessen
Ouders: Jan Vingerhoets en Miet
Timmermans
Oorzaak: granaatvuur

Op zondag 24 september 1944 was
de omgeving van de kerktoren toneel
van talrijke beschietingen door de geallieerden. Hierbij viel een granaat op
een schuilkelder op de hoek Kerkstraat/
Heuvelstraat. Verschillende personen
uit de naaste omgeving snellen toe en
helpen de getroffenen. Allen worden
naar het klooster gebracht. Van de 16
personen, die zich tijdens de aanval
in de kelder bevonden, overlijden er
zeven onder wie Jan Vingerhoets, zijn
vrouw Miet Vingerhoets-Timmermans
en 2 van hun kinderen. Op het kerkhof
van Diessen staat een grafmonument
voor de omgekomen gezinsleden.

Vries, Jan de

Vingerhoets, Jan

Geboren: 13 november 1907
Overleden: 24 september 1944 in
Diessen
Ouders: Adriaan Vingerhoets en Maria
Bosmans
Burgerlijke staat: gehuwd sinds met
Miet Timmermans
Beroep: landbouwer
Oorzaak: granaatvuur

Vingerhoets-Timmermans, Miet

De zussen Marie en Lies Menheere
waren met Mina de Brouwer-van

Vingerhoets, Sjaantje

Vingerhoets, Cornelis

D18 Menheere, Lies

Geboren: 10 september 1919 te Venray
Overleden: 12 mei 1940 in Diessen
Ouders: Adriaan Menheer en Prudentia Vervaeck
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: naaister
Oorzaak: Dodelijk getroffen door
geweervuur

Beroep: huisvrouw
Oorzaak: granaatvuur

Geboren: 28 januari 1908 in Diessen
Overleden: 25 september 1944
Ouders: Cornelis Timmermans en Adriana Verhoeven
Burgerlijke staat: gehuwd sinds 1938
met Jan Vingerhoets, zes kinderen

Geboren: 8 december 1918 in Goirle
Overleden: 16 mei 1940 in Voorburg
Ouders: Cornelis de Vries en
Theresia Dirks
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: bakker
Oorzaak: gewond tijdens gevecht

Als in de loop van 1939 de oorlogsdreiging voor Nederland verder toeneemt, wordt hij onder de wapenen
geroepen .Op 10 mei 1940 weten de
Duitsers vliegveld Ypenburg in te nemen, waarop zware gevechten volgen om het vliegveld te heroveren.
Bij deze gevechten raakt Jan door een
granaatscherf gewond aan zijn linkerknie. Na de operatie treden complicaties op die hem fataal worden. Jan
is 21 jaar geworden en wordt in Diessen begraven. Hij is Diessens enige
gesneuvelde soldaat van de Tweede
Wereldoorlog. Op 6 mei 1946 werd
Jan de Vries postuum onderscheiden
met de Bronzen Leeuw wegens ‘het
bedrijven van moedige en beleidsvolle daden bij het verkennen van stellingen onder vijandelijk vuur.’ Naar hem
is in Diessen en straat vernoemd.
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Aarts, Jac

Geboren: 9 september 1911 te
Hilvarenbeek
Overleden: 7 september 1943 te
Kuie (Thailand)
Ouders: Sebatiaan Aarts en
Antonia Boeymeer
Burgerlijke staat: gehuwd in 1939
met Anna Hamers, twee kinderen
Beroep: beroepsmilitair KNIL
Oorzaak: overleden in
krijgsgevangenschap
In 1937 tekende hij voor het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL)
en vertrok naar de verre kolonie. Hij
werd daar marconist bij de luchtmacht. In 1939 trouwde hij op afstand
(dus ‘met de handschoen’) met Anna
Hamers. Zij vertrok naar Indië, waar
de Japanse dreiging snel sterker werd.
Na de capitulatie werd Aarts gevangen gezet. Daar vernam hij dat zijn
vrouw bevallen was van een tweede
zoon. Vrouw en kinderen verbleven
in een Jappenkamp en overleefden
de ontberingen. Hijzelf werd afgevoerd naar Thailand en te werk gesteld aan de Birmaspoorlijn. In 1943
bezweek hij daar aan malaria. Sergeant Jac. Aarts ligt op het ereveld van
Kanchanaburi in Thailand. Naar de
gebroeders Aarts is in Hilvarenbeek
een straat vernoemd.

Oorlogsslachtoffers Hilvarenbeek
Beer, Harrie de
Geboren: 23-04-1908 te
Hilvarenbeek
Overleden: 31-10-1944 te Eindhoven
Ouders: Johannes de Beer en
Catharina Bressers
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: bosarbeider
Oorzaak: Ontplofte landmijn in de
Gooren

Coldham, Walter John
Janus van Dijk, Harrie de Beer en Marinus Dekkers (Moergestel) reden op
29 oktober 1944 op een landmijn in
De Gooren, tussen Hilvarenbeek en
Biest-Houtakker. Van Dijk en Dekkers waren op slag dood. Harrie de
Beer overleed twee dagen later in
een Eindhovens ziekenhuis. Twee
anderen bleven ongedeerd. Het vijftal ging vee halen dat daar tijdens de
bevrijding van Hilvarenbeek was achtergebleven.

Brekelmans, Adriaan

Geboren: 3 september 1916 te Hilvarenbeek
Overleden: 19 december 1944 in Einbeck (D)
Ouders: J. Brekelmans en J. Stevens
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: student
Oorzaak: stierf aan difterie tijdens
gedwongen tewerkstelling

Aarts, Jan

Geboren: 20 september 1908 te
Hilvarenbeek
Overleden: 14 mei 1940 te
Middelburg
Ouders: Sebastiaan Aarts en
Antonia Boeymeer
Burgerlijke staat: gehuwd in 1939
met Anna van Dinter
Beroep: textielarbeider
Oorzaak: aAls dienstplichtig militair
gesneuveld bij Middelburg
Jan Aarts was de enige opgeroepen
militair uit de toenmalige gemeente
Hilvarenbeek die sneuvelde in de
meidagen van 1940. Hij werd op 14
mei bij Middelburg dodelijk geraakt
door geweervuur. Infanterist Jan
Aarts werd tijdelijk begraven in Grijpskerke bij Middelburg. Op verzoek van
de familie werden de stoffelijke resten overgebracht naar Hilvarenbeek
en herbegraven in oktober 1940. Een
collecte onder de dorpsbevolking
bracht ƒ 500,- bijeen voor de plechtige herbegrafenis en voor een bijzonder grafmonument dat in 1941 werd
onthuld. De Duitse bezetter eiste dat
in plaats van de gebruikelijke vermelding ‘voor koningin en vaderland’
er moest komen staan ‘voor wet en
vaderland’. Dit maakt dit grafmonument op het kerkhof aan de Doelenstraat met zijn stenen helm extra bijzonder. Naar de gebroeders Aarts is
in Hilvarenbeek een straat vernoemd.

Adriaan Brekelmans, student in
Tilburg, meldde zich in 1943 voor
de Arbeitseinsatz en verbleef een
kleine week in een doorgangskamp
in Ommen, samen met andere studenten uit Tilburg, Breda, Nijmegen,
Helmond, Wageningen en Delft. Bij
aankomst in Dassel werden Adriaan en de andere jongens meteen
in een fabriek aan het werk gezet. Zij
fabriceerden buizen voor granaten
en draaiden onderdelen voor mitrailleurs. Het gedwongen werk viel
Adriaan zwaar. Hij stierf aan difterie.

Brouwer-Van de Sande,
Catharina de

Geboren: 1923 in Croydon (Surrey)
Overleden: 25 oktober 1944 op de
grens van Hilvarenbeek en Tilburg
Ouders: John Henry Coldham en
Florence Blackie
Burgerlijke staat: gehuwd met Jean
Agnes, één kind
Beroep: ?
Oorzaak: gesneuveld nabij de
Beekse Bergen
Walter John Coldham was luitenant
(nummer 229365) bij het korps Royal Engineers. Hij overleed tijdens
de opmars vanuit Hilvarenbeek naar
Tilburg. Coldman werd tijdelijk begraven achter Hoeve Erica en daarna op de geallieerde begraafplaats in
Bergen op Zoom.

Dekkers, Marinus
Geboren: 17 juli 1916 in BerkelEnschot, woonplaats Moergestel
Overleden: 29-10-1944 te
Hilvarenbeek
Ouders: Adrianus Dekkers en
Bertha de Kort
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: landbouwer
Oorzaak: op een landmijn gereden
in de Gooren
Janus van Dijck, Harrie de Beer en Marinus Dekkers (uit Moergestel) reden
op 29 oktober 1944 op een landmijn
in De Gooren, tussen Hilvarenbeek
en Biest-Houtakker. Van Dijk en Dekkers waren op slag dood. Harrie de
Beer overleed twee dagen later in
een Eindhovens ziekenhuis. Twee
anderen bleven ongedeerd. Het
vijftal ging vee halen dat daar tijdens
de bevrijding van Hilvarenbeek was
achtergebleven.

Dijck, Janus van

Geboren: 12 april 1903 te Hooge en
Lage Mierde
Overleden: 7 oktober 1944 te
Hilvarenbeek
Ouders: Jacobus van de Sande en
Anna Dirks
Burgerlijke staat: gehuwd met Sjef
de Brouwer, tien kinderen
Beroep: huisvrouw
Oorzaak: granaatinslag in hun
woning
De dorpskern van Hilvarenbeek
werd op 4 oktober bevrijd maar iets
ten noorden van het dorp stokte de
opmars. Tijdens de volgende drie
weken werd Hilvarenbeek beschoten door zware Duitse artillerie. In
de buurtschap De Voort trof op 7
oktober tijdens het middaguur een

Petronella Renders
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: schoenmaker
Oorzaak: Getroffen door een Duitse
granaat op de Vrijthof

granaat de woning van de familie De
Brouwer. Catharina werd dodelijk getroffen door een granaatscherf. Haar
man Sjef raakte gewond, overleefde
het maar werd invalide. Hij overleed
elf jaar na de oorlog en was dus ook
een oorlogsslachtoffer. Het echtpaar
had tien kinderen tussen 2 maanden
en 13 jaar.

Geboren: 23-8-1900 te Hilvarenbeek
Overleden: 29-10-1944 te
Hilvarenbeek
Ouders: Cornelis van Dijck en
Elisabeth van Oort
Burgerlijke staat: gehuwd sinds 1929
met Adriana Kouwenberg
Beroep: landbouwer
Oorzaak: op een landmijn gereden
in de Gooren
Janus van Dijck, Harrie de Beer en Marinus Dekkers (uit Moergestel) reden
op 29 oktober 1944 op een landmijn
in De Gooren, tussen Hilvarenbeek
en Biest-Houtakker. Van Dijk en
Dekkers waren op slag dood. Harrie
de Beer overleed twee dagen later
in een Eindhovens ziekenhuis. Twee
anderen bleven ongedeerd. Het
vijftal ging vee halen dat daar tijdens
de bevrijding van Hilvarenbeek was
achtergebleven.

Dobbelsteen, Arnoldus
Peter van den
Geboren: 15-8-1896 te Tilburg, woont
in Tilburg

Overleden: 21-10-1944 te Hilvarenbeek
Ouders: Theodorus Dobbelsteen en
Maria van Oorschot
Burgerlijke staat: gehuwd met Huberdina Kwinten, één kind
Beroep: adjunct-commies bij de posterijen
Oorzaak: getroffen door een granaatscherf nabij Koningshoeve
Op 21 oktober 1944 ging Dobbelsteen
bij de abdij van Koningshoeve onder
de gemeente Hilvarenbeek hout
sprokkelen. Tijdens beschietingen
werd hij door een granaatscherf in
de keel getroffen. Hij overleed enkele uren later aan zijn verwondingen,

Dongen, Jan Arend van

Geboren: 19 oktober 1918 te Geertruidenberg
Overleden: 7 september 1944 te Hilvarenbeek (Biest-Houtakker)
Ouders: Arend van Dongen en Elise
Verkade
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: student in Wageningen
Oorzaak: doodgeschoten door de
Grüne Polizei
Hij was student aan de landbouwschool in Wageningen. Toen studenten gedwongen werden om de loyaliteitsverklaring te tekenen, doken hij
en vier anderen onder in de bossen
van Landgoed De Utrecht te Esbeek.
Vanuit Esbeek namen zij deel aan een
hulplijn om onder meer neergestorte geallieerde piloten te verbergen en
met behulp van valse paspoorten via
Brussel naar Parijs te brengen. Bij het
oprollen van de pilotenlijn wist Van
Dongen uit de handen van de Duitsers te blijven en dook onder in Biest-Houtakker. Jan was op 7 september
1944 aanwezig in het huis van verzetsstrijder Piet Leermakers in Biest-Houtakker toen het huis na verraad werd
omsingeld door de in Tilburg gelegerde Grüne Polizei. Beide mannen
probeerden nog te vluchten maar
werden toen zij uit een raam klommen doodgeschoten. De daders zijn
nooit gestraft. Naar Jan van Dongen is
in Hilvarenbeek een straat genoemd.
Hij is bij zijn ouders begraven op de
begraafplaats Godesakker in Esbeek.

Ham, Marinus van

De dorpskern van Hilvarenbeek
werd op 4 oktober bevrijd maar iets
ten noorden van het dorp stokte de
opmars tegen de Duitsers . Tijdens
de volgende drie weken werd Hilvarenbeek vanuit het gebied tussen
Tilburg en Hilvarenbeek beschoten
door zware Duitse artillerie. Daarbij
vielen verschillende slachtoffers, onder wie Marinus van Ham.

Gestel, Frans van

Geboren: 14-08-1883 te Hilvarenbeek
Overleden: 11-10-1944 te Hilvarenbeek
Ouders: Cornelis van Gestel en Cornelia Damen
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: landbouwknecht
Oorzaak: Duits granaatvuur in Groot
Loo
Op 11 oktober 1944 werden vier bewoners van het Groot Loo, bij Groot
Loo 8 (familie Prinsen) getroffen
door een Duitse granaat. Frans van
Gestel, Cees Hesselmans en Johan
Prinsen overleefden het niet. De
81-jarige Cornelius Prinsen herstelde
van zijn verwondingen. Buurtbewoners brachten de zwaargewonde Jan
Prinsen op een ladder die als brancard dienst doet naar het klooster
in het dorp. Toen zij onderweg door
Duitsers werden beschoten doken
zij een sloot in en lieten de gewonde
noodgedwongen op de weg staan In
oktober 2004 is op de plaats van het
onheil een gedenkplaat onthuld met
de namen van de slachtoffers.

Op 11 oktober 1944 werden vier bewoners van het Groot Loo bij Groot
Loo 8 (familie Prinsen) getroffen
door een Duitse granaat. Frans van
Gestel, Cees Hesselmans en Johan
Prinsen overleefden het niet. De
81-jarige Cornelius Prinsen herstelde
van zijn verwondingen. Buurtbewoners brachten de zwaargewonde Jan
Prinsen op een ladder die als brancard dienst doet naar het klooster
in het dorp. Toen zij onderweg door
Duitsers werden beschoten doken
zij een sloot in en lieten de gewonde
noodgedwongen op de weg staan In
oktober 2004 is op de plaats van het
onheil een gedenkplaat onthuld met
de namen van de slachtoffers.

Heijden, Jos van de

Heefer , Adriaan

Geboren: 20 maart 1887 te Goirle
Overleden: 31 mei 1945 BergenBelsen (D)
Ouders: Willem van der Heijden en
Johanna van Kerkoerle
Burgerlijke staat: gehuwd sinds 1914
met Elisa Peeters, zes kinderen
Beroep: sigarenfabrikant
Oorzaak: Omgekomen in Duitse
gevangenschap

Geboren: 19-02-1864 te Hilvarenbeek
Overleden: 5-10-1944 Hilvarenbeek
op de Vrijthof
Ouders: Hendrina Vonken en Antonius Heefer
Burgerlijke staat: weduwnaar van Johanna Robbesom
Beroep: zonder
Oorzaak: Getroffen door een Duitse
granaat op de Vrijthof

Jos woonde met zijn gezin in Hilvarenbeek, waar hij een sigarenfabriekje had. Met zijn zoons Marcel, Staf
en vooral Eugène was Jos actief in
het verzet. Zij zaten in een netwerk
opgezet om joodse onderduikers,
ontsnapte Franse krijgsgevangenen
en neergestorte geallieerde piloten
te helpen met onderduiken. Na verloop van tijd werd de schuilplaats
voor de onderduikers bij de familie
Van der Heijden verplaatst naar de
bossen van Landgoed De Utrecht in
Esbeek. Eind 1943.begin 1944 wordt
de hulplijn opgerold en de schuilplaats ontdekt. Vader Jos en zijn
zoons Marcel en Staf werden in januari op verschillende dagen en plekken
gearresteerd. Eugène dook onder en
overleefde de oorlog. Jongste zoon
Jef dook eveneens onder, werd toch
gearresteerd maar werd kort voor de
bevrijding vrijgelaten. Jos werd naar
concentratiekamp Bergen-Belsen gedeporteerd, waar hij kort voor of na
de bevrijding bezwijkt. Naar de Van
de Heijdens is in Hilvarenbeek een
straat genoemd.

De dorpskern van Hilvarenbeek
werd op 4 oktober bevrijd maar iets
ten noorden van het dorp stokte de
opmars tegen de Duitsers . Tijdens
de volgende drie weken werd Hilvarenbeek vanuit het gebied tussen
Tilburg en Hilvarenbeek beschoten
door zware Duitse artillerie. Daarbij
vielen verschillende slachtoffers, onder wie Adriaan Heefer.

Hesselmans, Cees

Geboren: 13-05-1907 te
Hilvarenbeek
Overleden: 5-10-1944 te Veldhoven
Ouders: Johannes van Ham en

Beroep: landbouwer
Oorzaak: Duits granaatvuur in
Groot Loo

Geboren: 25 november 1922 te
Hilvarenbeek
Overleden: 12 oktober 1944 te
Eindhoven
Ouders: Gerardus Hesselmans en
Siska Roozen
Burgerlijke staat: ongehuwd
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Heijden, Marcel van de

Geboren: 8 januari 1915 in
Hoogstraten
Overleden: april 1945 in Frage (D)
Ouders: Jos van der Heijden en Elisa
Peeters
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: onderwijzer
Oorzaak: omgekomen in Duitse
gevangenschap
Marcel is een van de zeven kinderen van Elisa Peeters en Jos van der
Heijden, sigarenfabrikant in Hilvarenbeek. Net als zijn vader en broers
Staf en Eugène was Marcel tijdens de
Duitse bezetting actief in het verzet.
Marcel werd op 11 januari 1944 door
de Bossche Sicherheitsdienst aangehouden op de school in Hilvarenbeek
waar hij les gaf. Hij werd samen met
zijn broer Staf, die een paar dagen
eerder was gearresteerd, aanvankelijk gevangen gezet in de SD-Polizeigefängnis Haaren en via kamp Vught
naar de Duitse concentratiekampen
gebracht. Marcel belandde uiteindelijk in Neuengamme waar hij dwangarbeid verrichtte in het buitenkamp
van Farge. Ook voor Marcel wordt de
onmenselijke behandeling uiteindelijk te veel. Hij bezwijkt in het kamp
tussen 2 en 24 april 1945, mogelijk in
Farge zelf, of tijdens de dodenmars
na de evacuatie op 10 april. Marcel
is 30 jaar geworden. Naar de Van de
Heijdens is in Hilvarenbeek een straat
genoemd.

Van der Heijden, Staf van de

Geboren: 11 februari 1923 in
Hilvarenbeelk
Overleden: april 1945 in Duitsland
Ouders: Jos van der Heijden en Elisa
Peeters
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: student
Oorzaak: omgekomen in Duitse
gevangenschap
Gustaaf (Staf) is een van de zeven
kinderen van Elisa Peeters en sigarenfabrikant Jos van der Heijden. Na
het doorlopen van de HSB aan het
Sint-Odulphuslyceum in Tilburg ging
Staf studeren, maar tijdens de Duitse bezetting was hij met zijn vader
en broers Marcel en Eugène actief in
het verzet. Hij werd op 6 januari 1943
thuis gearresteerd door de ‘foute’
Tilburgse politiemannen Gerrits en
Thijssen. Zijn broer Marcel en zijn
vader werden enkele dagen later op
verschillende plekken gearresteerd.
Staf en Marcel worden aanvankelijk
gevangengezet in de SD-Polizeigefängnis Haaren en via kamp Vught
naar de Duitse concentratiekampen
gebracht. Staf werd achtereenvolgens naar Sachsenhausen, Neuengamme en mogelijk ook naar Bergen-Belsen afgevoerd. Hoe en waar
hij precies om het leven is gekomen,

Oorlogsslachtoffers Hilvarenbeek
is onduidelijk. Hij is ergens tussen 6
april 1945 en 31 mei 1945 omgekomen
in een van de kampen, of op de dodenmarsen tijdens de evacuaties, of
mogelijk aan boord van de Cap Arcona die op 3 mei 1945 door Britse vliegtuigen tot zinken is gebracht. Naar de
Van de Heijdens is in Hilvarenbeek
een straat genoemd.

Hoof, Jan van
Geboren: 18-04 1884 te Tilburg
Overleden: 11-10-1944 te Hilvarenbeek
Ouders: Arnoldus van Hoof en Theodora van Broekhoven
Burgerlijke staat: sinds 1920 gehuwd
met Petronella Bruurs (overleden
1984)
Beroep: huisschilder
Oorzaak: Getroffen door een Duitse
granaat op de Vrijthof
De dorpskern van Hilvarenbeek
werd op 4 oktober bevrijd maar iets
ten noorden van het dorp stokte de
opmars tegen de Duitsers . Tijdens
de volgende drie weken werd Hilvarenbeek vanuit het gebied tussen
Tilburg en Hilvarenbeek beschoten
door zware Duitse artillerie. Daarbij
vielen verschillende slachtoffers, onder wie Jan van Hoof.

Kershaw, Harry
Geboren: 1912 in Liverpool
Overleden: 26 oktober 1944 in
Hilvarenbeek
Ouders: Pearce Perrington Kershaw
en Ellen Kershaw
Burgerlijke Staat: Trouwde in januari
1944 in Liverpool met Winifred
(Winnie) Parkin. Drie maanden
nadat Harry sneuvelde werd hun
dochter Lucy geboren. Zij woonden
in de wijk Anfield in Liverpool
Beroep: ?
Oorzaak: Met jeep op een mijn
gereden.
Na een opleiding die in augustus 1941
begon kwam Harry Kershaw bij het
vierde regiment van de Royal Horse
Artillery. Zijn regiment werd eerst
ingezet bij de Woestijnoorlog tegen
de Duitsers in Noord-Afrika en later
in Italië. In 1943 keerde het regiment
terug naar Engeland om zich voor te
bereiden op de invasie. Hij landde op
7 of 8 juni in Normandie en deed mee
aan de opmars naar Nederland De
Royal Horse Artillery was toen toegevoegd aan de 4e Pantserbrigade. De
bevrijding van Tilburg verliep vanuit
verschillende richtingen maar werd
bemoeilijkt door de vele mijnen die
de Duitsers hadden gelegd. Op 26
oktober ging Harry samen met zijn
vrienden Frank Wardle en Alan Peter
Rogers met wie hij sinds de Woestijnoorlog had opgetrokken, in een
jeep op verkenning in de bossen ten
westen van Hilvarenbeek (landgoed
Gorp en Roovert). Bij of nabij de bosrand op de Roovertsedijk reden zij
op een mijn. Zij waren op slag dood.
Hun lichamen werden daar tijdelijk
begraven. Later werden hij en zijn
vrienden overgebracht naar de geallieerde begraafplaats in Bergen op
Zoom.

Konink, Jacob de

Geboren: 19 oktober 1919 in De Wijk
(Drenthe)

Overleden: 31 januari 1945
Sonnenburg (D)
Ouders: Jakob de Konink en Maria
van Horssen
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: student
Oorzaak: in gevangenschap
gefussilleerd
Hij was student aan de landbouwschool in Wageningen. Toen studenten gedwongen werden om de loyaliteitsverklaring te tekenen, doken hij
en vier anderen onder in de bossen
van Landgoed De Utrecht te Esbeek.
Vanuit Esbeek namen zij deel aan een
hulplijn om onder meer neergestorte geallieerde piloten te verbergen
en met behulp van valse paspoorten
via Brussel naar Parijs te brengen. In
november 1943 werd de pilotenlijn
ontdekt en door de Duitsers opgerold. Jan de Konink probeerde mede-onderduiker Jan Oudemans op
tijd te waarschuwen; de laatste bevond zich op dat moment in de woning van assistent-boswachter Geert
Maillee te Esbeek. Daar werden ze
echter door de Duitsers opgewacht
en gearresteerd. Ze kwamen terecht
in het concentratiekamp Sonnenburg
(nu Słońsk in Polen). Daar werd Jan
de Konink op 31 januari 1945 met een
groep Nederlandse verzetsstrijders
gefusilleerd. Jan Oudemans ging hem
voor op 5 januari.

Laat, Johannes Antonius

een centrale rol spelen in de hulpverlening aan onderduikers die vanuit de
steden het Brabantse buitengebied
opzochten. Piet had ook veelvuldig
contact met de pilotenlijn in Hilvarenbeek/Esbeek. Op 6 september 1944
vond bij Piet thuis een bijeenkomst
plaats met enkele onderduikers.
Samen maakten ze plannen om de
naderende geallieerden te ondersteunen door wapens te verzamelen
en de Duitse stellingen in kaart te
brengen.
Vroeg in de volgende ochtend stopte er een Duitse overvalwagen van de
Grüne Polizei voor het huis van de familie Leermakers. Piet en onderduiker
Jan van Dongen probeerden via een
raam aan de achterzijde te ontsnappen, maar werden in de tuin achter
het huis koelbloedig doodgeschoten.
Piet liet een weduwe met acht jonge
kinderen achter. Voor hen was de
ellende dan nog niet voorbij, want
kort daarna staken Duitse militairen
hun huis in brand. Het huis is na de
oorlog weer opgebouwd met een gevelsteen die aan Piet en Jan herinnert.
De daders van de moorden zijn nooit
gestraft. Op 12 februari 1946 werd Piet
postuum een Britse onderscheiding
uitgereikt als blijk van erkenning voor
zijn geboden hulp aan geallieerde piloten. In 1982 werd in Biest-Houtakker
een straat naar hem vernoemd.

Lion, Alida

Geboren: 11-4-1920 in Oost-WestMiddelbeers
Overleden: 1944 of 1945
Ouders: Gerardus de Laat en
Johanna van Gorp
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: Geen
Oorzaak: omgekomen in OostEuropa
De Laat woonde in Hilvarenbeek bij
zijn ouders toen hij eind 1943 in dienst
trad bij de Duitse Wehrmacht. Op 14
april 1944 schreef hij nog een brief
aan zijn ouders met als poststempel
Konitz, nu Chojnice in Polen. Hij was
ingedeeld bij ‘Bauleitung der Waffen-SS und Polizei’ Dat is het laatste
wat zij van hem hebben vernomen.
De Laat zou later nog gezien zijn in
Wresnia (Polen). In 1963 zijn tevergeefs pogingen gedaan om via het
Internationale Rode Kruis meer over
zijn lot te weten te komen. Herhaalde
pogingen hadden evenmin succes.

Leermakers, Piet

Geboren: 10 augustis 1901 in Helvoirt
Overleden: 7 september 1944 in
Biest-Houtakker (Hilvarenbeek)
Ouders: Antonius Leermakers en
Clasina Bergmaans
Burgerlijke staat: gehuwd sinds
1928 met Johanna van Gestel, acht
kinderen
Beroep: veeverloskundige
Oorzaak: vermoord na verraad door
de Grüne Polizei
Piet woont met zijn vrouw Johanna
van Gestel en acht kinderen in Biest-Houtakker. Dankzij zijn beroep als
veeverloskundige had hij veel contacten met de boeren in de omgeving en mocht hij tijdens de Duitse
bezettingsjaren vrij reizen. Piet ging

Luijk, Simon Leendert van

Geboren: 16 juli 1917 te Tholen
Overleden: 29 oktober 1944 te
Hilvarenbeek
Ouders: Adriaan van Luijk en
Johanna Schot
Burgerlijke staat: gehuwd sinds juni
1944 met Pieternella van Haeck
Beroep: boomkweker
Oorzaak: slachtoffer van een
ontplofte landmijn
Simon Leendert van Luijk was als
boomkweker werkzaam bij het bedrijf Van Puijenbroek en werkte en
woonde op het landgoed Gorp en
Roovert. Tijdens de gevechtshandelingen in oktober 1944 werd hij geëvacueerd naar Goirle. Na de bevrijding
van Goirle (27 oktober) ging hij op
29 oktober met een buurman naar
zijn woning om te kijken hoe de toestand daar was. Alles leek er goed uit
te zien. Maar toen hij over een loopplank liep, ontplofte de landmijn die
daaronder verstopt was. Hij werd
nog naar het ziekenhuis in Tilburg
gebracht maar bleek bij aankomst
reeds te zijn overleden.

Meijdenberg, Jan van den

Geboren: 21 januari 1917 te
Hilvarenbeek
Overleden: 30 november 1943 in
Auschwitz
Ouders: Marcus Lion en Betsy Wolf
Machoel
Burgerlijke Staat, gehuwd in januari
1941 met Loet de Haaff, geen
kinderen
Beroep: kinderverzorgster
Oorzaak: vergast in Auschwitz
Alida (Ida) Lion was de laatste telg
van een joodse familie die vanaf de
achttiende eeuw in Hilvarenbeek
woonde. Haar vader was slager. Haar
moeder overleed op jonge leeftijd
en Ida verloor alle contact met haar
vader toen zij naar een Rotterdams
weeshuis werd gestuurd. Daar maakte zij in 1940 van dichtbij het vernietigende bombardement mee. Zij werd
met haar man Louis de Haaff en haar
schoonouders vanuit hun volgende
woonplaats Rijswijk naar Westerbork
vervoerd. Na een verblijf van meer
dan een jaar in het kamp werd zij in
november 1943 op transport gezet
naar Auschwitz. Daar is Ida op 30
november vergast. Haar man was
twee weken eerder door de nazi’s
omgebracht.
Ter nagedachtenis aan Alida Lion is bij
het oorlogsmonument op de Vrijthof
in september 2011 een kleine zwerfkei geplaatst. Die steen verwijst naar
het joodse ritueel om bij een joods
graf een kiezelsteen achter te laten.
In 2008 is een hardstenen bank geplaatst in de buurtschap Veldhoven,
ter herinnering aan de kleine joodse
gemeenschap die Hilvarenbeek. Bovendien is een pad genoemd naar
Alida Lion. Hilvarenbekenaar Frank
de Jong heeft over het leven van Ida
Lion in 2015 een historische roman
geschreven: Ida, Hilvarenbeek-Rotterdam-Westerbork-Auschwitz.

Ouders: Cornelis van den Meijdenberg en Catharina van de Wouw
Geboren: 22-9- 1881 te Moergestel
Overleden: 24-2-1945 te Hilvarenbeek
Burgerlijke staat: gehuwd sinds 1911
met Maria Kiemeneij
Beroep: landbouwer
Oorzaak: op een landmijn gereden
nabij de Biestsedijk
Vier maanden na de bevrijding van
Hilvarenbeek, op 24 februari 1945,
waren Jan van den Meijdenberg en
zoon Kees mangelpeeën aan het rooien aan de Biestsedijk. De vijfde keer
dat Jan over de akker reed met paard
en wagen raakte hij een mijn. Hij was
op slag dood. De boerderij van het
gezin aan de Biestsedijk was bij de
bevrijding afgebrand.

te geallieerde piloten te verbergen
en met behulp van valse paspoorten
via Brussel naar Parijs te brengen. In
november 1943 werd de pilotenlijn
ontdekt en door de Duitsers opgerold. Mede-onderduiker Jan de Konink probeerde Oudemans op tijd
te waarschuwen; de laatste bevond
zich op dat moment in de woning van
assistent-boswachter Geert Maillee
te Esbeek. Daar werden ze door de
Duitsers opgewacht en gearresteerd.
Ze kwamen terecht in het concentratiekamp Sonnenburg (nu Słońsk in
Polen). Daar werd t Jan Oudemans
op 5 januari 1945 gefusilleerd. Jan de
Konink zou met een groep Nederlandse verzetsstrijders op 31 januari
hetzelfde lot ondergaan.

Persoons , Leon P.

Geboren: 13-11-1902 te Oirschot
Overleden: 11-10-1944 te Hilvarenbeek
Ouders: Adriaan Persoons en Elisabeth Vriens
Burgerlijke staat: sinds 1926 gehuwd
met Petronella Vugts
Beroep: voerman
Oorzaak: getroffen door een Duitse
granaat in de Holstraat

De dorpskern van Hilvarenbeek
werd op 4 oktober bevrijd maar iets
ten noorden van het dorp stokte de
opmars tegen de Duitsers . Tijdens
de volgende drie weken werd Hilvarenbeek vanuit het gebied tussen
Tilburg en Hilvarenbeek beschoten
door zware Duitse artillerie. Daarbij
vielen verschillende slachtoffers, onder wie Leon Persoons.

Prinsen, Johan

Oudemans, Jan
Geboren: 4 december 1909 te
Hilvarenbeek
Overleden: 12 oktober 1944 te
Hilvarenbeek
Burgerlijke staat: gehuwd met
Johanna Elings, één kind
Ouders: Cornelis Prinsen en
Petronella van den Bosch
Beroep: landbouwer
Oorzaak: getroffen door Duits
granaat in het Groot Loo
Geboren: geboren 8 februari 1921 in
Utrecht
Overleden: 5 januari 1945 in
Sonnenburg (D)
Ouders: Theodorus Oudemans en
Janna Hacke.
Burgerlijkse staat: ongehuwd
Beroep: student
Oorzaak: in gevangenschap
gefussileerd
Hij was student aan de landbouwschool in Wageningen. Toen studenten gedwongen werden om de loyaliteitsverklaring te tekenen, doken hij
en vier anderen onder in de bossen
van Landgoed De Utrecht te Esbeek.
Vanuit Esbeek namen zij deel aan een
hulplijn om onder meer neergestor-

Op 11 oktober 1944 werden vier bewoners van het Groot Loo bij Groot
Loo 8 (familie Prinsen) getroffen
door een Duitse granaat. Frans van
Gestel, Cees Hesselmans en Johan
Prinsen overleefden het niet. De
81-jarige Cornelius Prinsen herstelde
van zijn verwondingen. Buurtbewoners brachten de zwaargewonde Jan
Prinsen op een ladder die als brancard dienst doet naar het klooster
in het dorp. Toen zij onderweg door
Duitsers werden beschoten doken
zij een sloot in en lieten de gewonde
noodgedwongen op de weg staan In
oktober 2004 is op de plaats van het
onheil een gedenkplaat onthuld met
de namen van de slachtoffers.
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Reed, Frank
Geboren: 5 augustus 1911 in Mitford,
Northumberland
Overleden: 20 oktober 1944 in
Hilvarenbeek
Ouders: William en Susannah Reed
Burgerlijke staat: gehuwd met Mary
Reed
Beroep: ?
Oorzaak: granaatvuur

Oorlogsslachtoffers Hilvarenbeek
Simpson, Charles

Op 20 oktober 1944 sneuvelde in
Hilvarenbeek de Engelse korporaal
Frank Reed. Reed, die hoorde bij de
Royal Armoured Corps van de 1st Royal Dragoons werd – om onbekende
redenen – in Diessen op het kerkhof
begraven. Eind 1953 is zijn stoffelijk
overschot overgebracht naar Bergen
op Zoom War Cemetery.

Renton, James Tweedie
Geboren: 1920 in Melrose,
Roxburghshire (Engeland)
Overleden: 26 oktober 1944, BiestHoutakker
Ouders : Margaret Rafferty en
William Renton
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: werkte bij Wilderbank Mill
in Galashiels
Oorzaak: Gesneuveld te BiestHoutakker
Soldaat (nummer 3194739) bij 6th
Battalion, King’s Own Scottish Borderers. Gesneuveld in Biest-Houtakker,
tijdelijk begraven achter de boerderij
van W. van de Wouw, daarna op de
geallieerde begraafplaats in Bergen
op Zoom. De King’s Own Scottish
Borderers (KOSB’s) was een infanterieregiment van het Britse leger, onderdeel van de Schotse Divisie.

Rogers, Alan Peter

Geboren: 11 januari 1921 in Bristol
Overleden: 26 oktober 1944 in
Hilvarenbeek
Ouders: George Alexander Roger en
Florence Victoria
Burgerlijke staat: Trouwde in 1941 in
Bristol met Beatrice Mary Lane. Zij
hadden één kind: Brenda
Beroep: klerk op het Temple Meads
Station in Bristol
Oorzaak: Op een landmijn gereden
Na een opleiding die in augustus
1941 begon kwam Alan Peter bij het
vierde regiment van de Royal Horse
Artillery. Zijn regiment werd eerst
ingezet bij de Woestijnoorlog tegen
de Duitsers in Noord-Afrika en later
in Italië. In 1943 keerde het regiment
terug naar Engeland om zich voor te
bereiden op de invasie. Hij landde op
7 of 8 juni in Normandie en deed mee
aan de opmars naar Nederland. De
Royal Horse Artillery was toen toegevoegd aan de 4e Pantserbrigade. De
bevrijding van Tilburg verliep vanuit
verschillende richtingen maar werd
bemoeilijkt door de vele mijnen die
de Duitsers hadden gelegd. Op 26 oktober ging Alan Peter Rogers samen
met zijn vrienden Harry Kershaw en
Frank Wardle, met wie hij sinds de
Woestijnoorlog was opgetrokken, in
een jeep op verkenning in de bossen
ten westen van Hilvarenbeek (landgoed Gorp en Roovert). Bij of nabij
de bosrand op de Roovertsedijk re-

Wardle, Frank

den zij op een mijn. Zij waren op slag
dood. Hun lichamen werden daar tijdelijk begraven. Later werden hij en
zijn vrienden overgebracht naar de
geallieerde begraafplaats in Bergen
op Zoom.

Geboren: 1922 in Blidworth, Newark
and Sherwood District, Nottinghamshire, England
Overleden: 11 oktober 1944 in Hilvarenbeek
Ouders: Harry en Margeret Elizebeth
Simpson
Burgerlijke staat: ongehuwd
Oorzaak: getroffen door een Duitse
granaat op de Vrijthof
De dorpskern van Hilvarenbeek
werd op 4 oktober bevrijd maar iets
ten noorden van het dorp stokte de
opmars tegen de Duitsers . Tijdens
de volgende drie weken werd Hilvarenbeek vanuit het gebied tussen
Tilburg en Hilvarenbeek beschoten
door zware Duitse artillerie. Daarbij
vielen verschillende burgerslachtoffers, maar ook één bevrijder. Charles
Simpson stond op 11 oktober bij de
kerk toen plotseling Duitse granaten
insloegen. Een scherf raakte hem
dodelijk in de hals. Hij was soldaat
bij het Royal Armoured Corps, onderdeel van de 1ste Royal Dragoons.
Simpson is begraven op Godesakker
in Esbeek. ‘Zelfs de dood overwin ik’
is de boodschap op de steen.

Maria Visser
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: monteur
Oorzaak: getroffen door een Duitse
granaat in de Gelderstraat
De dorpskern van Hilvarenbeek
werd op 4 oktober bevrijd maar iets
ten noorden van het dorp stokte de
opmars tegen de Duitsers. Tijdens
de volgende drie weken werd Hilvarenbeek vanuit het gebied tussen
Tilburg en Hilvarenbeek beschoten
door zware Duitse artillerie. Daarbij
vielen verschillende slachtoffers,
onder wie Adriaan Smolders. Hij was
niet geëvacueerd, maar in Hilvarenbeek achtergebleven om personen te
vervoeren met de auto. Hij had net
zijn rijbewijs. Op weg van zijn woning
aan de Gelderstraat naar de Vrijthof
om een auto op te halen, werd hij
in de hartstreek getroffen door een
granaatscherf. Hij overleed in Knegsel onderweg naar het ziekenhuis in
Eindhoven.

Veerman, Willem Gerrit

Smeijers, Janus
Geboren: 14 juli 1908 te Bladel
Overleden: 27 december 1944 te Hilvarenbeek
Ouders: Jan Smeijers en Maria de Kort
Burgerlijke staat: gehuwd met Adriana van Hest, vier kinderen
Beroep: sigarenmaker
Oorzaak: overleden aan een longontsteking opgelopen tijdens dienst
voor de BS
Tegen het einde van de Duitse bezetting in zuidelijk Nederland werd
Janus toegelaten bij de Binnenlandse
Strijdkrachten (BS). In de bevrijde gebieden waren de Binnenlandse Strijdkrachten belast met de handhaving
van openbare orde en veiligheid.
Met Kerstmis 1944 was Hilvarenbeek
twee maanden bevrijd. De oorlog
doet zich dan nog gelden door gebrekkige voedsel- en medicijnvoorzieningen en ingestorte infrastructuur. Hier werd Janus slachtoffer
van. Nadat hij die winter veelvuldig
patrouille liep bij de BS, kreeg hij
een longontsteking. Zijn toestand
verslechterde snel en tot overmaat
van ramp bleken er dan geen medicijnen voorhanden te zijn en was het
meest nabijgelegen ziekenhuis onbereikbaar. Hij verzwakte zo ver dat
hij op 27 december 1944 overleed.
Na met militaire eer te zijn begraven
in Hilvarenbeek, vindt hij zijn laatste
rustplaats op het Nationaal Ereveld
in Loenen.

Smolders, Adriaan
Geboren: 9-04 1926 te Hilvarenbeek
Overleden: 11-10-1944 te Knegsel
Ouders: Martinus Smolders en

Geboren: 11 augustus 1914 in
Medemblik
Overleden: 25 oktober 1944 op de
grens van Tilburg en Hilvarenbeek
Ouders: Willem Nicolaas Veerman
en Maria Alida Kat
Burgerlijke staat: gehuwd
Beroep: ?
Oorzaak: gesneuveld bij de
bevrijding van Tilburg
Het gezin Veerman vertrok in 1927
naar Amerika. Willem kreeg een oproep van de Nederlandse regering
om zich te melden voor de Nederlandse dienstplicht. Uiteindelijk is
soldaat Wim Veerman als chauffeur
bij de Prinses Irene Brigade terecht
gekomen. Het verkenningsvoertuig
waarvan hij bestuurder was, kwam
als eerste aan bij de opgeblazen brug
over de Oude Leij op de grens van Tilburg en Hilvarenbeek. Een achterop
komende Britse Honey-tank raakte in
brand door Duits artillerievuur waardoor Veerman uit moest wijken en in
een schuttersput terecht kwam. Hij
overleed ter plaatse en werd tijdelijk
begraven bij café Den Hemel in Hilvarenbeek. Later werd hij verplaatst
naar het ereveld in Loenen.

Young, Francis Renwick
Oorzaak: overleden in Duits
gevangenschap
Student Theo Vogels, die bij zijn ouders op kasteel Groenendaal in Hilvarenbeek woonde moest zich melden
voor de Arbeitseinsatz en werd naar
het werkkamp in Ommen gezonden.
Vanwege zijn zwakke gezondheid
werd hij vrijgelaten
Daarna sloot Theo zich aan bij de Hilvarenbeekse verzetsgroep rond Karst
Smit en Eugène van der Heijden. Op
15 november 1943 ging het mis, toen
een van de piloten die in Esbeek heeft
gezeten in Brussel werd gearresteerd
samen met zijn begeleider die vertelde over de pilotenhulplijn. Theo
werd niet lang daarna gearresteerd
in het huis van zijn halfbroer Bart
in Tilburg. Theo werd in Brussel ter
dood veroordeeld, maar na een gratieverzoek van zijn familie is de straf
omgezet in tien jaar dwangarbeid in
Duitsland.
Uiteindelijk kwam hij terecht in Siegburg. Theo maakte de bevrijding
van Siegburg door de Amerikanen
op 12 april 1945 nog mee, maar door
de gevolgen van vlektyfus was hij te
verzwakt om terug naar Nederland te
kunnen worden vervoerd. Theo overleed op 24 april 1945 in Siegburg op
25-jarige leeftijd en vond zijn laatste
rustplaats op het Nationaal Ereveld
in Loenen. In Hilvarenbeek houdt het
Theo Vogelspad zijn naam in herinnering.

Geboren: 2 november 1910 in
Whitefield, Lancashire (Engeland)
Overleden: 26 oktober 1944 in
Hilvarenbeek
Ouders: James William Wardle en
Harriet Fletcher
Burgerlijke staat: Huwde in 1935 in
Hayfield, Derbyshire, England met
Beatrice May Salt zij hadden 1 zoon,
Barry die geboren is in 1938. Zij
woonden in Cheshire
Beroep: bouwkundig tekenaar
Oorzaak: Met jeep op een mijn
gereden
Na een opleiding die in augustus 1941
begon kwam Frank Wardle bij het
vierde regiment van de Royal Horse
Artillery. Zijn regiment werd eerst
ingezet bij de Woestijnoorlog tegen
de Duitsers in Noord-Afrika en later
in Italië. In 1943 keerde het regiment
terug naar Engeland om zich voor te
bereiden op de invasie. Hij landde op
7 of 8 juni in Normandie en deed mee
aan de opmars naar Nederland. De
Royal Horse Artillery was toen toegevoegd aan de 4e Pantserbrigade. De
bevrijding van Tilburg verliep vanuit
verschillende richtingen maar werd
bemoeilijkt door de vele mijnen die
de Duitsers hadden gelegd. Op 26
oktober ging Frank Wardle samen
met zijn vrienden Harry Kershaw en

Geboren: 10 maart 1919 in
Mossburnford (Schotland)
Overleden: 26 oktober 1944 in BiestHoutakker
Ouders: Walter Young en Agnes
Hardie Renwick
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: ?
Oorzaak: Gesneuveld in BiestHoutakker

Soldaat (nummer 3191697) bij 6th Battalion, King’s Own Scottish Borderers.
Gesneuveld in Biest-Houtakker en tijdelijk begraven achter de boerderij
van W. van de Wouw, daarna op de
geallieerde begraafplaats in Bergen
op Zoom. De King’s Own Scottish
Borderers (KOSB’s) was een infanterieregiment van het Britse leger en
onderdeel van de Schotse Divisie.

Gesneuveld in Indonesië
Kuijpers, Gerrit

waar hij na een zeereis van een
maand aankomt in Batavia. Op 18
december raakt Gerrit tijdens patrouille ernstig gewond. Hij wordt
afgevoerd naar Tjimahi, waar hij
op 26 december 1947 ondanks de
geboden hulp bezwijkt aan zijn verwondingen. Gerrit vindt zijn laatste
rustplaats op het Nederlands ereveld Pandu te Bandung. In Esbeek
is een pad naar hem genoemd.

Wolfs, Jan

Geboren: 22 mei 1926 in Esbeek
(Hilvarenbeek)
Overleden: 28 december 1947 in
Cimahi (Java)
Ouders: Wilhemus Kuijpers en
Maria van Wetten
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: chauffeur
Oorzaak: Overleden aan
verwondingen tijdens gevecht

Vogels, Theo
Geboren: 13 oktober 1919 in Tilburg
Overleden : 24 april 1945 in Siegburg
(D)
Ouders: Petrus Vogels en
Wilhelmina Beukenex
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: student

Alan Peter Rogers met wie hij sinds
de Woestijnoorlog was opgetrokken, in een jeep op verkenning in de
bossen ten westen van Hilvarenbeek
(landgoed Gorp en Roovert). Bij of
nabij de bosrand op de Roovertsedijk reden zij op een mijn. Zij waren
op slag dood. Hun lichamen werden
daar tijdelijk begraven. Later werden
hij en zijn vrienden overgebracht
naar de geallieerde begraafplaats in
Bergen op Zoom.

Als dienstplichtige komt Gerrit Kuijpers in het voorjaar van 1947 op bij
de Koninklijke Landmacht en wordt
ingedeeld bij het 4-3 Regiment Infanterie. Eind maart 1947 vertrekt
hij met de Sloterdijk naar de Oost,

Geboren: 19 juli 1927 in
Hilvarenbeek
Overleden: 13 juli 1949 in Tandjung
Pura (Sumatra)
Ouders: Petrus Wolfs en Petronella
Moors

Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: arbeider schoenfabriek
Oorzaak: Omgekomen tijdens
gevecht
Opgeroepen voor de dienstplicht,
meldt hij zich in het najaar van
1947 bij de Koninklijke Landmacht
in Roermond, waar hij als soldaat
wordt ingedeeld bij het 5-11 Regiment Infanterie.Na een opleiding
van vijf maanden vertrekt hij eind
februari 1948 met de Volendam
naar de Oost, waar hij na een
zeereis van een maand aan land
gaat in Belawan op Sumatra. Op 13
juli is Jan met enkele kameraden in
een legertruck onderweg om vanaf
Tandjoeng Poera de afgelegen post
in Telaga te bevoorraden. Halverwege de route rijdt de truck in een
hinderlaag; de soldaten worden
plotseling van alle kanten beschoten, met enkele doden tot gevolg.
De overlevenden worden gevangen
genomen. Na de Soevereiniteitsoverdracht blijkt dat de gevangen
genomen soldaten vrijwel ter plekke zijn geëxecuteerd. In het massagraf wordt Jans lichaam teruggevonden. Hij is 21 jaar geworden en
vindt zijn laatste rustplaats op het
Nederlands ereveld Leuwigajah in
Cimahi. Naar hem is in Hilvarenbeek
een pad genoemd.

