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In de bange onzeketheid van daze dagen wendden wy • ons tot God; gedre-
ven door onrust en zorg. Een onheilepellende dreiging p ing als een onweer
boven onze aarde; zy verduisterde het licht van- de zon en verstroefde de lack
van de mensen. Niemand wist wat ons te wachten stond, welke plagen ons zouden

III teeffen, maar alien voelden, dat de onderaardse sohokken tsteeds sterker wer-
den en de bovengrondse scheuren steeds dieper. Lusteloos en hangerig slopen
we van de ene dag in: de andere; we lieten onze handen innde schoot rusten,
want waarom zouden we aan een toekomst bouwen nu we twyfelen moesten of er
nog wel een toekomst Moor ons was ? Dag en nacht hoorden we hoe heel — de aarde
in haar voegen kraakte, hoe het schip van de mensheid aan . zyn ankers rukte,
of trok om op drift to slaan. Uitkomt of redding ontwaarden we nergens, al
zochten ea elle einders af. Heel het dohker verscIdet ward afgesloten door
een muur van yzer en steal en boven deze muur schoten betide vuurzuile :1 omhoog
alsof aehter onze engem horizon heel de Wereld innbmand stond.

moesten nu eenmaal de weg in het donker aflegeh, "g	 onze blik
zag slechts een steenworp •ver; wy konden sleohts raden walk leed ons te wachtet
stond by de volgende kromming van do weg.'Wy hebben ons altyd w orgehouden
dat we niet op onze schreden moohten,terugkeren; dat - al snoerde de angst
onze kelen dicht wy het vertrouwen niet moohten verliezen. God had onze
levensweg getekend, by zou onze sehreden richten,• ons leven was in Zyn Hand.
Hoop en vertrouwen schoten steeds weer op uit de doorploegde aard van onze
harten.	 •

Deze woorden zyn me bygelileven van, een "GESPREK MET CHRISTUS" in de
benauwende dagen van 1940 en ik heb ze vaak herhaald onder de moeilyke om-
standigheden waarin we waren gekomen.•

Datgene, wat we nooit hadden durven verwaahten, doch wel gevreesd had-
den kwam innde moraen van 10 Mei 1940 over one; DE OORLOG. ' s Morgens om vier
uur ward ik wakker door vreselyke knallen, die zich maar steeds herhaalden
en die me tal spoedig tot het besef deden komen, dat dit Been loos alarm nicer
kon zyn. Ik maakte myn vrouwNikkker, kleedde me aan en'ging naar buiten, wear
reeds Velem byeengegroept stonden te praten, niet beviust van het gevaar. Daar
hoorde ik de bevestiging van het vermoeden: de ( oorlog was uitgebroken, de
,Duitse troepen vielen zonder enige odrlogsverklaring but land binnen en het-
geen wy hoorden was het laten sprinaen van het•vliogveld Gilze Ryen...Iedereen
was zichtbaar ontsteld, maar voorloPig nog kalm, we rekenden op ons leper,
op de Grebbelinie, op de Peel en op de beruah00 waterlinie en....op de hulp
van Ebgeland en Frankryk.

Ca. Kwart na.zes, ward ik opgebeld door de Vrywillige Burgerwacht; ik
zou me naar het station moeten begeven,.waar eel trein vluchtel*ngen zou zyn
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aangekomen, die onderdak moesten hebbeb. Daar gekomen bleak, dat het eon
grown ingenieura betrof van de Philipsfabrieken to Eindhoven; zy hadden ge-
tracht de waterlinie nog te bereiken, dooh dit mislukte, omdat de Moerdyk-
brug en het station Lage Zwaluwe reeds in handen van de Duitsers waren. Men
zou nog proberen via den Bosch naar het Noorden to komen, omderdak to Breda
behoefde dus niet to worden gesocht en wy konden weer huiswaarts gaan.

Wy waanden one nog steeds veilig, ofschoon ik afscheid nemend van
vrouw en kinderen om naar het station to gaani een gevoel van vrees niet kon
onderdrukken: wat zou me kunnen,overkomen, wat zou er thuis gebeuren tydens
myn afwezigheid ? Niemand kon het Zeggen, we kenden geen gevaren, nog niet..
" Ga, jongenlei myn vrouw, " als go geroepen wordt MOIST go gaan, in dienst
van je medemensen, en Noor je Vaderland." On dat moment kon ik niet begrypen,
wat het Vaderland te,betekenen zou krygen, nimmer hehben wy voor de oorlog
beseft, wat "Vaderland".betekent, hadden wy het beter besefe 	  Allen waren
bly, dat tk zo gauw weer tertg was.

.Via de radio hoorden we allerlei berichten: het afzetten van pare-
chutisten op alle mogel.yketerreinen, de eadiorede van H.M.de Kon ingin,
waardoor we wisten hoe verradelyk de Vyand was binnengevallen en de vliegtui-
gen ronkten reeds onstuimig en met omhulde gevaren boven onze stud. Tussen
de berichten dor klonk de muziek door de radii, ale °en wanklank in het
trieste gebeuren en tooh wilden we het horea• • • • want we moesten op de hoogte
blyven.

Mini en Mia waren aan het'inpakken gegaan: het hoogst noodzakelyke,
	 ale we eons zouden moeten vluchten ( het mord evacueren klonk'toen noill
zo vreemd ) maar niemand kon het zich voorstellen, want .... Breda zou
de stydende linies vallen, Breda zoU zelf vele Uluehtelingen moeten heebergen.
Buurman Hulshoff wap.niet thuis, waarschynlyk was hy'nOg in Amsterdam wear
hy wor een zakenreis was heengegaan. Mevrouw en Bob Zochten hun hell by ons,
Mgr.Frencken was in Leeuwarden, hy had dear op 9.Mei 1940 gesproken en due ook
het 71...K.11de zat zonder "Vador" on dear misten we ten zeerste de wyze read
on de beslissingen die hy altyd op de juiste tyd en wyze wist te geven.
Lang redeneren konden we nietj we moesten.handelen; boeken en beschieden van
betekenis bracht ik naar het Bisdomp de Cateahisten zouden zich in burger-
kleding steken en zich verspreiden. Op Bouwigne zaten we met 180 meisjes
van de kamPen, die n ietmeer near hula kOndaa. In het-ziekenhuis werd alles
zoveel mogelyk geliqutdeerd: patienten half genezen near hula om pleats to
maken voor de te verwaohten gewonden en • zodoende was die Vrydag een dart vol
.drukke werkzaamheden, terwyl ik geen vol uur thuis dwrfde wegblyven nit
qngst voor wat vrouw en kinderen kon overkomen.

Het was VD,t n praohtige Meidag: de parken met zon overgoten bloeiden
in de sohonste voorjaarskleuren;.zouden zy strakh het bloed moeten drinken
van Nederlandse'stryderm of missohien zelfs van burgers ? zouden hun kled -
ren straks aileen maat°116t vlammende rood wordaa vervangen ?Ach, hoevele
vragen hebben we one gesteldtin die uren 	

Vrydagmiddag ca. vier uur vielen de efirste'granaten, afgoschoten
'Van een vliegtu1g4 op de Teteringsel)yk; de eerste ootlogsgewonden warden in

' het ziekenhuis gedragen, de eerste slaohtoffers van Breda waren .gevallen.
In onze harten laaide eon haat op, een werkelyke diepe haat, en eon verachting
die zyn weerga niet kept voor het systeem, dat dit leed over onsbraoht, een
syiteem van nationalistich egoYsme, dat elle beloften brak, elle eden ver-

,	 lochende, dat de mensen.tot moordenaars maakte en hUn leiders verblindde
door de 'roes der overwlnning, die eohter slechts een,sehyn:-victorie zou zyn.
Hoe leefden we In die dagen ? De angst snoedde onze kelen dicht, er kwam
niets van eten, de angst deed ons bidden, bidden.... en telkens wanneer de
Stukal s of verkenningsvliegtuigen hun geronk deden horen krompen we ineen
van ontzettinr,, automatich omktemden we onze kinder en om hen te besohermen,
aloof we meenden, dat ons eigen vege lyf deeventuele bommen Zou kunnen
ren. Van slapen kwam natyurlyk ntets; we haalden t s avonds de bedden near
beneden en sloegen deze op in het s&lon om tenminste de kinderen gelegenheid
te geven nor, watvte rusten.
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:Het oorloasmonter bwam steeds naderby, we hoorden steeds maar vlieg-

tuigen, de berichten werden sahaarser, en de aeruchten vealvuldiger, maar
toch verloren we de moed;niet. Bv het eerste ochtendaloren hoorden we bui-
ten gejuich, haaaat""	  de fransen waren or el, motoren ronkten voorbY,
de fransen werden met bloemen, cigatetten en chocolade ontvangen en weer

411 ontwadkte dn ons dat rotsvaste vertrouwen: wat wy niet kdnden keren, dat
zouden zy zeker kunnens-zy hadden ervaring in de,00rlog met'moffen, zy
waren dapper en reden ook vol vertrouwen de	 yand tegemoet. Vat was de
Zaterdaa....we kregen bericht van inkwartiering van burgers tidt Teteringen,
Breda zou inderdaad een toevluchtsoord vgor'vluchtelinaen worden, natuur-
lyk zouden we graag onderdak bieden, maar 	 de omstandigheden veranderden
heel 'spoedig. Ten middernasht bereikte me het bericht, dat Breda zou
moeten evacueren, naar Belgie, missahien naar Frankryk en....misschien....
Slianje. Die angstige nacht joea me de straat op, fiat Brabantpark in, waar
ik de mensal moest aaan waarschuwen klaarcte staan voor de evacuatie, walks
Zondagmiddaa,zou plaatshebben; het was PINKSTEREN: geen H.Lljs, tgeen jubo-
lende Alleluja-klaaken zouden ons'de stemmin g geven van de ware Geest,
de aeest Gods, die ons verstand moest verlichten, die one kraclyt en sterkte
zdu moeten geven, ,die ons road en veratand moest beven, godsvrdcht, vreze
Gods, ach wat een zegeningen gingen aan one voorby. lAant al was onze God
geen ogenblik uit onze gedaohten, de eohte en innige beleving van dit ker-
kelyks teest ging aan ons voorby op die Pinksterdag van 1940. Het woord
evacuatie kreeg vorm en inhoud voor one en OP die daa word voor one dit
woord geboien, doch we iisten nog niet hoe dit Pinksterkindje zich zou
wikkelen ale eon elende-complex in aeen tyden (Kilt beleefd.

Om acht uur die morgen komen nadere bevelan: niet ' suiddags zou de
evacuatie plaatshebben, doch onmiddellyk, de vyand was reeds in aantocht,
de Franse •bevelliebber had bevolen de stad zo smedig mogelyk te verlaten.
Men mocht sleohts to voet, met de fiets, met eon kAnderwagen; auto' s werden
niet toegestaan, maar dit laatste bevel word niet opgevolgd. Goed negen uur
gingen we op stap met de gehele buurt,,aepakt en gezakt ale een stelletjc
landverhuizers. Wy hadden twee kinderwagens, twee fietsen zwaar beladen met
levensmiddelen, kleren, dekens; de kinderen behoefden niot to lopen, zy kon-
den in de kinderwavns en op de fietsen worden vervderd. Zo trokken we de
stamd uit via de Baronielaan en het Mastbeach naar Prinsenhage, ffen, Rys-
bergen, Zundert.

De gruwelyke angst, die doze tocht ons bezorgde is niet to beschryven
maar ik wil trachten een'beeld ervan te scheppen om het vast to legf,en voor
te toekomst. In het begin ging het vry good, droamen mensen trokken, trokken
alle straten liepen beg en het Volk stulpte samen op de BarOnielaan, Ginne-
kenwea. Men hield or de moed in, or werdenzeifd geestiae opmerkimgen gemaakt
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en de vaderlandse liederen kionken nu en dan door het stills boa. Maar
de angst word spoedig sterker dan de mood: op het verzamelpunt van de
nieuwe wog naar Effen vanaf het bos en vanaf Prinsenhage ward het yolk
samengedrongen, omdat de brug daar verwmOest was en de passage zeer nauw
was. Juist op dat momeht kwamen er stuka's boven de menigte, de mensen
gilden en verstomden van angst, alien daohten nog maar aan Let redden van
het Imes lyf. Maar hoe ? Ale de moffen hier inderdaad bommen hadden ge-
worDen of hun mitrailleuns in werking hadden gezet, dan zouden niet tien-
tallen, maar duizendtallen mensen zyn gevallen.	 herinner me nog hoe op
dit punt eon bezorgde moeder de namen van de kinderen op hun biote armen
schreef met inkt, met het adres erby.... ze moesten eons zoekraken 	
H ier ging het gevaar God zy dank voorby. In de verte zagen we hoe de stu-
ka' s reeds hun afschuvelyke last lieten vallen op de stad Breda, we
meenden dat hier sprake was van een zeer groot bombardement, later bleek
dat het eigenlyk maar ,kinderspel geweest was. We ,zagen ook naar we
meenden een bom vallen by de watertoren: "daar gaat ons huts" zo daol,ten
we. Maar toch had ik een groot vertrouwen: Vo or, wy vertrokken waren had
ik het beeld van 0.,L.Vrouw Van Boulagne in de vestibule gezet en ik had
haar heel, heel innig gevraagd : " M ederke, sPaar ons huisje, spaar hot
gebied, dat aan U is toegewyd; ik weet, dat ik onwaardig ben zulk een
gunst van U to vragen, ik beloof U, datvwy U altyd zullen ereh, dat
Uw beeld sbraks weer de ere-Aaats zullen seven, dat al onze kinderen mode
Uw naam zullen draaen, Moederke spaar one hula, spaar 'ons zeif." Myn ver-
trouwen was niet gesehdkt.

Ha het . passeren -van de brug naar Erten kwam de elende, de wog, AD
we nog zouden volgen naar Zundertmerd.een dodentochti aan de one kant
reden .de Frianian, motorryders, afweeersohietgery en kleine tanks, zich ver-
schandend in struihgewas, boerenschdren en slootkanten, aan'de andere kant
van de wog de troosteloze troep vluchtelingen. Ti en werd er geboden, gebe-
den, csömmigen stil zoor.zichzelfT andere

'p	
luidliesamen, er word biecht ge-

huord op de wed, kapelaan Soffers .a. reed o en af -Cm zynnklanten te hel-
pen. De bommenwerpers kwamen in golven over de vluchtende mensen, alleen
,maar aanvankelyk om vrees en sohrik aan te jagen, ,en later ook om dood en
verderf to zaaien. Vele tientallen doden vielen op doze lydensweg. 0„ een
zeker punt waren we even .neer gaan zitten om uit te . rusten, plotselimg
komt zo'n duivelse stuka naar beneden en seen 20 meter van ons vandaan
barst eon monster van vuur en steal uiteen, God zy dank, seen doden onder
ons, goon gewonden, de kinderen zyn we even kwyt, Theo droef zyn .gezicht
in een slootkant, de anderen lagen under ons en we moesten even tot bezin-
ning komen om ze to herkennen als ons eigen vlees en bloed. Later weer
vliegen we alien in een stoat on dekking te , zoeken, ik goal myn fiets tegen
een boom en laat noitibene een, der kinderen op de fiets zitten terwyl ik
mez&lf op de arond warp, het huilende kind braoht me weer tot bezinnin g.
Ookm by moest weer de , sloot in en weer word hybedekt met vuil en stof erldk
door myn lichaam"bessherme. Mat een ang gsten zioh teen van ons meesterlIP
hebben gemaakt, is niet te beschryven. Myn enig gebed was ons allemaal te
laten verhietigen door een bom, maar dan ook allemaal, opdat er niemand ver-
weesd zou achterblyven in doze grywelyke wereld. Hoe verlanade ik teen naar
het olnde, naar een dood, die misschien verschrikkelyk zou zyn voor myn
dierbaren, maar voor my een reddina zou zyn aeweest. ook dit is echter een
soort egoisme en niet van het bests soort, nee.... ik moest blyven Leven
voor Mini, voor de kinderen en zy met my, or

.
 zou eon s chonere ,toekomst

komen, dit gevaar moesten we door, door.... tot het .weer zou gaan dagen,
het Licht der vryheid.

In Rysbergen ( dorp ) was peen dekking Meer te vinden, weer kwamen
er stuka's Coen wy op de markt waren, we vlogen tegen de huizen, ons plat
daartegen drukkend, gelukkig. hier lieten ze hun vernietigende last niet
vallen.
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Weer verder trokken le, moe, 	 geestelyk vermoord. moreel ge-
broken, we begrepen wat het einde moest sYn voor onslvaderland. We sleep-
ten on voort,• telkens dekkend in•sloten, valledd op de weg, lyken passe-
rend, bloedmassa' s vatrappend. Tenslotte kweinen me geheellaitgeput in Zun-

i, dart aan, het was ongeveee•zes uub in de avomd ( over een wag van nauwelyks
20 K.M. hadden we 7 a 8 liur gelopsn, als men dat lopen ZQU kunnen noemen,
eigenlyk was het eenftwedlocp mot hindernissen" ) j wisten niet.waar onder-
dak te geraken; le waren met een club Iran twaalf mensen: de kinderen (4)
wy zelf, Mej.Paassens, Mia, Mevrouw en Bob HIllshoff, en de twee huishoud
sters van Kapdlaan van Lierop.) 1k had me voorgenomen de zorc! ova deze men-
son to dragon, de zorg over het gehele Brabantparkzkon ik al lang niet aeer
aan, omdat alles verspreid-was geraakt. Als bedelaars moesten we aankloppen
om.onderdak; we herinnerden ons hoe-JoSeph eon onderdak moest zoeken voor
zyn.Vrouw in Bethlehem en thans moet ik me.nog sohamen als ik or aan dank, dat
ons dit onderdak niet.werd geyeigerd en Hen we]..... wy kregen eon onderdak
in het St.Elisabethgasthuis ( van dezelfde congregatie als het zidcenhuis )
waar de Urw.Moeder Liguoria on.sleohts eentstuk gang Icon aanbieden als

	

.dlag- en naohtverblyf, doch nooit zyn	 gelukkiger geweest met eon plaats
van samenzyn als met deze. Aanvankelyk hadden wd de gang (die in het slot
lag en dus door mynhder van Aalst wel betreden mooht worden ) Aileen, maar
het slot was spoedid helemaal geliroken, want honderde mensen kwamen or later
'hog ondrdak vragen en telkens werd-ons terrein kleiner, natturlyk stonden
wy van harte af wat we konden missen. Tenslotte was ons terrein samengedron-
gen tot enkele v.ierkante meters; strozakken kregen'we om te slapen en alles
by elkaar genomen haddon we eon koninklyk onderdak vergeleken met vele ande-
ren die vaak de nacht in de openlucht,	 in een sloot, in eon bos,,of in een
stal Op de plavuizen moesten doorbrengen. We kwamen hier tot'een zalige rust,
alleen hot geveel van "binnen-zyn", was'zalig, en het word aanvankelyk ook
buiten wat rustiger: de franse troepen waren teruggetrokkem op Belgic. Doch
wat Oond ons verder te doen; dit onderdak wab er een voor gen.nacht, zoals
wy alien vermoedden. En toch had ik me al voorgenomèn geen star verder te

liter maar af to waohten wat or verder zou gebeuren. We zouden namelyk
de volgende.dag doorgaan naar Antwerpen en.miisdilien verder, maar.de  plannan
liepen mis. De Burgemeester van Breda was naar Antwerpen om hier een onder-

.korgen te bespreken van'zyn bevolking, maar door de snelle opmars van de mof-.
frikanen kon hy niet moor tbrugkoten en wy kregen geen verdere opmarsbeve-
len. Die naohten in het gestioht waren vol van versehrikkingen: ontploffings-
geluiden, viiegtuigen vlak over het gebouw scherend, nu en dan eon born die in
buurt viol en de ruiten verbietigde,,Ook van de gang waar wy slippan, dan
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er iemand eon rust in van louter zenuwachtigheid. Al die geluiden maakten
ons telkens wakker, hoe vermoeid en slaperig we ook waren nax de volkomen
slapeloosheid van de twee boorgaande nachten en de afmattende tocht naar
Zundert. Het feit echter, dat we met een grote groep mensen byeen waren
gar veel aerustheid, de kindereh sliepen nogal goed; een incident moat ik
no vermelden:midden in de nacht werd ik gewekt door het angstige geroep
van Lievr. Hulshoff, zy zeide dat een man hear lastig viel,zy riep myn
hulp in. Hoe jet kwam weet ik niet, mar ik was niet erg behulpzaam, ik
bromde maar wat van " Wi l je dat e ens laten " enz., tenslotte bleek dat
de jongen overspannen was en tooh Been kwade bedoelingen had gehad.
Zo waehtten we de Maandag - 2e Pinksterdag, af, we konden naar de kerk
in het gesticht, ,we : konden ons eigen maaltydje klaarmaken, dat gal wat af-
wisseling en verzet en die dad; verliep niet zo onrustig; de daaropvolgende
nacht gaf weer veel onrustp.we hoorden, dat het geschut diehter by kwam
en er liepen al geruchten,e dat Breda cgavellen was. Dinsdtid daarop werd het
aanmerkelyk stiller, we daohten wel, dat de tehenstandaan de'Duitsers

. had opgehouden en we verwaohtten adder ogenblik het binnentrekken van de
overweldigers. Dit geschiedde inderdaad Dlnsdagsavonds: sterk gepantser-
de troepenmachten trokken door naar	 voorafgegaan door verkenners
op motoren; het Herrenvolk.lietzich Belden, de eerste motorryder - zo
vertelde men ons - begaf ,zich met een machniegeweer naar het marktplein
en ledereen'die zich daar .zou verroeren zou worden doodgesohoten, by merkte
weldra l dat er niemand van plan onig verzet to plegen, •het sou ook n utla-
loos geweest zyn, daarma kwamen de stoottroepen: lugubere kerels met damps-
koppen als triamphteken op hun helmen en jassen. Ze trokken voorby als
verwaande bullebakken, maar.:..niet onvriandelyk voor de burgerbevolking,
die zy traehtten wys to maken, dat ze alleen maar kwamen . om ons to bescher-
men en meer van die fraaiigheden. Enfin, we konden wat ruimer adem halen
en die nacht daarop-slippen we rustig. Sr gingen reeds diezelfde avond
mensen teru naar Breda, wy gingen pas Weensdagmorgen op pad om weer
ons geliefd Breda te.betreden, hoe wisten we niet en we wisten niet of
er no wat over was, de berichten werden hoe lancer hoe meer getuststel-
lend, er was in Breda niet of weinig gevochten, en de bommenwerpers hadden
niet	 heelveel schade aanaericht.:Ood zy dank, dat we niet verder getro4-
ken waren, want.duizende Bredanaars zyn terecht gekomen in Frankryk, waar
zy maar steeds de troepen vooruit werden teruggedreven tot in het Zuiden
Van Frankryk toe, veel honger en koude en elende hebben geleden; velen van
hen kwamen maanden later pas weer' terug in de stgd Zo kwaman die 180
meisjes van EOuvigne terecht in Zuid Frankryk ergens in de buurt vanIdar-
Zeille, ,waar zy c maanden land; op hun terugIceer moesten wachten, ondergebrach'
in een Vieze vuile blescoop," die zy echter.,oen zy uit Frankryk vettrokken
afleverden als een juweeltje ' van t Hollandse properheid; zy'hadden,hier veel
geed work kunen doen, sociaal wee.4.voor de fraftse gezinnen en aller sy —

.
pathie gewonnen.

Wy kwamen Woensdagmorgen reeds in Breda'aan, eon auto had ons
een heel eihd gehaald.:..en God en 2yn Heilige-Moeder zy dank, r dank. .....
niets. was in ons hula of aan ons hula beschadiad, Ons Lieve Vrou*e stond
ale een trouwe Waakster in de vestibule. Nee, or was tech wel lets gebeurd,
de ruitjes van de voordeur waren kanot, het was alsof Zy gezegd had: "Tot
hiertoe en niet verder." PE Het witie Buis naast ons had nogal wat to
lyden gehad van Wears chynlyk dichtby afgevuurde kogels. De peer Huishoff
was_ondertussen'thuis r,,ekomen, hybhad een naoht. in Breda'doorgebraoht
en het was er erg onrusti g , daarom besloten we op to trekken naar Hank,
daar zou het rustig zyn en konden wen wat bekomen van de belevenissen der
laatste dagen. Zodoende zyn we diezelfde middag naar Hank vertrokken met de
Fam.Hulshoff, op het Veer hadden we Moeke even H gedag",gezegd, die doodr-
geluklUg was, dat ze ons allemaal levend aantrof en teen naar. Hank, waar
de blydschap niet minder groot was en waar we enkele dagen zyn gelbleven
om op verhaal to komen.
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Gedurende die „earate week bleven: Mini en de kinderep to Hank, ik
ain't; alle dagen op en neer near Breda om allereerst contact op to zoeken
met het ILIC.Werk en het ziekenhuis. Het E.K.Werk, wat zou er van worden
tydens de bezetting, van de grote haters van het christendom ? e wisten

t ook Met, vele catechisten waren oak met de stroom meegetrokken naar
Frankryk,, Lear.Frencken was nog niet terug uit het Noorden, doch hy kwam
terug Vrydag in die °erste oorlogsweek, beroofd van 4,rn auto, maar zyn
hoofd stond or nog op en hy hield de positieven by elkaar. pet de zusters
v.d.Haagdyk had ik afgesprolien, dat ik vast halve dagen, op het ziekenhuis
zou -komen werkens, later zou 	 dan helernaal near het ziekenhuis overgaan.

WY dachten: aid het E.K.Werk door de moffen is opgerieven.) Het E.K.Huis
a.d. Boschstraat werd spoedig ingenomen voor militai,re .doeleinden: de
Ortskommandantur word erin gevestigd, .catechisten werden verdreven, oak
de dtirecteurswoning moest warden •ontruinrd; sr was zeen tyd meer om lets
moo te nemen, alle meubilair ens. moest blyven staan; hiervan zou niets,
maar den ook niets meer terechtkomen.	 .	 .•

Later word ook Bouvigne in beslag genomen, het E.K.Hufs Roosendaal,
E.K.Huis Hulst; het huis van Directeur van Oarapen, 'het nieuvve "Bouvignen,
en zeidoende word het work buitengewone moeilykheden in we 	 gelegd, near..
..opgeheven of verboden werd het niet. De tydschriften van het jeugdwerk

lin gen ook zachtkesaan maar zeker near demaan: pap iersohaarste was steeds
it motief, terwyl de N.S.B.-:kranten steeds maar groter •en dikker werden,
en de propagandage so hr if ten van 'de beweg ing 'van de ,moff en steeds to enaraen
Ook de katholieke en andere nederlandse kra.nten gingen verdwynen, alleen
die, welke genoeg 'propaganda maakten boor het liitlerdom konden blyven
schynen, maar oak doze kranten werden kra.ntaes en •tenslotte was het no
slechts ,een bia.adj'e papier, niet grothdr ,dan dit blad, dat nauwelyks meer
,bevatte, clan distributienieuws en Idte herhaalde verzekering, dat het toch o
zo good ging voor de nazi' s. Maar de •radio lichtte one beter in
radio, ja... maar ook dat duurde niet leng meer, de berichten en de liedjes
van Radio Oranje uit London werden maar al to luid gefluisterd en het
moffenoor was niet doof, Dit oar rnoest heelwat verdraPen, het hoorde de
sehamplachen van de lied.erlanders en de spot met het lied 	 lir fahren
gegen Engeland, gegen Hi-Iceland."... Toen die vaart mislukt was, hoards men
de jeugd maar roepen van 1tplorls,plonsP.1", langzamerhand hoorde men het
tlied niet meer, het beste bewys, dat het gedaan was met de piannen am na.ar
Engeland to varen. Maar onclertussen had zich vvel een verschrikkelyke lucht—

slag ontwikkeld, die Londen zo vreselyk tysterde. Dag en nacht kyvamen
derden boramenwerpers over, die dood an verderf zaaiden boven Engeland en het
leek •wel alsof het trotse Albion zioh dat allernaal MOST laten welgevallen,
omdat het zelf maohteloos en totaal maohteloos• was .
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Het ward ons wel eens to zwaar, hoor en de hoop is wel eons tot eon
heel klein vleugje gedaald, maar 	 .nooit gestorven. We bearepen altyd wel,
dat het moffenregiem geen blyvend rogiem kon zyn, het was to coodeloos, en
to mensonterend.

In het ziekenhuis hadden we gauw eon hele afdelina l welke als Duits
lazaret moest worden ingericht, telekens veranderde het wel van bestuur,
maar we hebben er tot aan het einde van de oorlog mee gezeten. Het : onder-
bandelen met die kerels, hetz • over betaling; over het eten, enz. word al-
tyd aan my opgedragon, de beneesheei'-directeur hield zich meer op de ach-
tergrond on de zusters self verstonden geen Duits. Zodoende heb ik vier
jaron lang met de kerels moeten omgaan, heb ik vele gesprekken met hen ge-
voerd, ook over de politick, ik heb steeds eon eigen Nederlands en Katho-
liek standpunt ingenomen en verdedigd tegenover iederean on al was het
vedhten tegen de bierkaai, ze sullen nu nog wol eens denken, dat die AWL-
NISTRATOR wel gelyk had. Ik heb hen meermalon gezegd, dat ze tech zouden
merliezen, ze hebb3n betracht me voor de N.S.B. to interesseren, ze meen-
den dat daardn DE toekomst van Nederland lag en natuurlyk ook myn eigen
belang daarmee ten, nauwete verbonden was; de heren • gebruikten de taktiek
die of de duitsers zelf zo'n vat heeft gekregen, dooh op een gemiddolde
nederlander totaal goon vat heart. Dikwyls was er ruzie, dikwyls ben ik
bang goweest voor arrestatie, als ik wat to ver was cegaan, ik heb me vaak
ook kwaad gemaakt op die rotkerels als ze met onredelyke eisen kwamen
wat h.v.	 voedselvoorziening betreft, terwyl onze eigen mensen niet to
eten hadden. Eenmaal had ik me zo zenuwachtig en ook wel bang gemaakt na
zo'n gesprek, dat ilc er een scheve mond van kreegpt my hele gezicht was AD
'go urende eon dag of tden ssoheef gstroklaam en ik leek wel de vrouw van
Bart Heynen....	 geloof, dat ik door die omgang met die moffen .wel lets
moranderd ben, ik ben NOG staler geworden t de druk van die tyd is nog niet
geheel van one af. Ookuheb ik in die tyd eat periode meegemaakt, die ik myn
leven ling to betreuren za3 hebbert, waarvan ik geen verdere besAluising kan
geven. Nie• met alien in bet ziekenhuus lisp het zo good af; onze Zuster Ur-
sula heeft 'hear optreden moeten bekopen met drie maanden heohtenis in een
Duitse ge4angenis; zy had eon duitse offdcier beledigd door oit thaw voor-
boofd to wyzen toen die korel een onredelyke eis staid° eon Rontgenfoto
betreffende. Zy word veroordeeld.... drie maanden zitten in Munster. Zy is
er weer heelhuids vendaan gekomen - God zy dank - evengoed had zy in eon
ooncentratiekamp terecht kunnen komen.

Het E.K.Werk ging alengs minder van :myn tyd kosten, er was op de
Verkoopcentrale mindot to doen, zodat "let personeel daar myn taak wel kon
overnemen, dit gesdhiedde 1 Juli 1943 en vanaf die tyd ben ik halemaal
aan het ziekenhuls verbonden, als administrateur, economisola leider van
hot hele ziekenhuiscOmplex. Doze bean bevalt me uitsteltend, het kost me
voel work, maar dat is niet erg, de werkkring Is prettig, aezellig, on de
-grote verantwoordelykheid, die op myn . schOuders rust, draag ik met Gods
hulp tot nu toe geed. Er wordt me een groot vertrouwen-gesehonken in all
aangelegenheden en het voortdurende oontact en Overleg met de moffen, datw
met veel tact moest gesohieden is voor de zusters nooit aanleiding goweest
tot ernstige moeilykheden. We hebben fear wat meegemaakt met die kerels:
een ,keer ward eon spykertje In het eten gevonden, dat was natuurlyk sabo-
tage, maar ook dat lion weer'goed af. Een andere keer ontdekten 4e, dat we
het eten dat voor hen bestemd was ook aan onze nederlandse pationten ;amen,
ookmdat kon weer worden gesusd. Ja, we hebben ervan geprofiteerd, van het
felt, dat zy eten genoeg hadden, geloof dat maar. Met trots kunnen wy zeggen
dat tydens de gehele oorlog.de patienten,van het St.Ipnatiusziekenhuis niets
maar dan ook niets tekort gekomen zyn. Met bonnen konden we die mannen
"in de nek kyken",	 ik had steeds veel moor toewyzingen dan nodig waren
voor lien self, zodat ik behalve de patienten ook nog vele andere mensen heb
kunnen helpen met levensmiddelen. In dit opzicht is de oorlog een prachtige
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tyd ceweest; het was eon tyd, waarin met veel good of lieel kwaad kon doen.
En - God zy dank - wy hebben.het eerstd gekozen: tientalleninensen hebben
Mini en ik geholpen 'aan levenemiddelen, textielgoederen en andere artiko-
len, die sohaars waren. Eh eerlyk kunnen we zecon, dat dit one aeen cent
heeft opaebracht, nimmer hebben we van doze gelegenheid .ten eigen bate Aft
ceprofiteerd. Arial hebben we took nooit tekort gehad aan eten.... tenminstIO,
we hebben ndoit honer gekend, de didgen die.et leven aangenaam enprettig
maken hebUen we natuurlyk wel moeten missen, maar dat was niet zo,lerg.
Onze kinderen hebben.we altyd uitstekend kunnen voeden, behodrlyk kunnen
kleden dn wat wil je dan no meer. ? Ale we levensmiddelen ftzwart" ver-
kooht.,hadden of eon handeltje hadden willen drliven in bonnen, in overtol-
lice bonnen, dan zouden we het wellioht tot milldnnair hebben gebracht,
maar....met een zwart ceweten'en waarsehynlyk ten koste van one toel,omsti",
celuk. God zy dank is dit eIfs geen verleiding voor ons geWeest, we heb-
ben.er niet naar verlangd,' we hebben steeds het devies voor ocen cehouden:
" coed zyn voor iedereen." Niet steedd heeft ons dit voldoening gegeven
d.w.z. dat we tooh nog vaak ondank ondervonden van de menseh, maar we heb-
ben oak .vele, meerdere, gelukkige zielen geziari, mensen die we van de rand
van de honger konden redden. Zoodoende is de biettingstyd, voor one een tyd
van grotd dankbaarheid geweeit, een tyd waarop we aeruit mogen terugzien,
met voldoening.

Toon in December 1941 de oorlog uitbrah in het verre °oaten, bore-
pen we, dat het contact met Alex in Medan eheel zou worden verbroken, voor
hoe lang ? Niemand kon dat radon.... toeri one Nederlands ladle werd over-
vallen hebben we Wat angst beleefd.... we wisten niets, helemtlal niets..Agh
we hebben veel gebeden; het enige wat we konden doeh en wat' zalhy gebedIOF
hebben; wat zal thy verlangd hebben naar nieuws.... wist hy nu maar, dat
alien hier coed was, dat Mo'ekd dog leaf t, dat wy alien nog leyen...gezo66
zynen dat er geen dag en geen uur is voorbsygegaan zonder eon gedaohte aan
hem.

In ons cezin zyn er tydens de bezett1n oo1 heelwat oebeurtenissen
gesohied, die hetleven kleur en grote geluk gaven: de Zerste H.Commdnies
van Leneke on Gerard, one tienjaric huwelyksfeest, de bekerin 6 van Moe
Vermeer, de cebborte van Maryke en Annemieke. Laat ik deze intieme gebeur-
tenissen no even de revue laten passeren alvorens my weer to begeven op
het gebied van de meer algemene belevenissen. Deze huiselyke dingen hebben
one altyd weer dichter by dlkaar cebrachtseen schone hecinnering geceven,
veel schoner dan de =Ivor uiterlyke gebeurtenissen van welke •diepe bete-
kenis daze ook wel konden zyn.
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4 Mei 1941 Berate H.Communie van Leneke. 	 Het was een schone feestdaa, do
eerste E.H.Communie, die we van onze kinderen meemaakten. Het feest was
lan voorbereid door gebed en werk. Gebed om hot kind de diepte van deze
dag te laten duorvoelen, en work om deze da-/, voor haar en voor ons tot een
onvergetelyke herinnering tc bewaren. Ja, we maken van onze familiefedsten
altyd veel werk, we besteden er veel tyd en veel geld aan, wy menen, dat
dit volkomen verantwoord ids temeer omdat =dere genoegens door ons niet
worden nagejaagd, en zeker niet in de bezettingstyd. Uit protest teen de
duitse propagandafilms en het yieze zoodjer dat die lui hier vertoonden,
zyn wy in die vier jeer geen enkele keen naar de fdlm geweest en hebben we

geen toneeluitvoeringen enz. bygewoond, die uitgingon van verraders-
toneellisten, Lamers alleen diegenen, die lid waren van de z.g. kultuurkamer
mochten optreden. D .it . ,tu1ssen twee haakjes. Leneke was good voorbereid, het
feest is byzonder deed geslaagd. Ja, op zulke dagen waren we weer eens echt
ellemaal een, door elle gasten ward er die dag ook by one th4is gebeden,
aeldeden, vooral ook voor hen, die ver Van ons vervyyderd waren wie weet onder
welke omsstandigheden en met welke moeilykheden. w hopen,.dat deze dagen
en deze gebeden je - zy het anbewust veel steun hebben geeeven. OD doze
feesten hadden war dan zelf getekende zangboekjes met geestelyke'liederen,
versjes en toespraakjes van de kinderen, enz. We hadden altyd veel gasten,
de geestelyken van de parochie, .rectoren van ziekenhude, Mgr.Frencken enz.
terwyl de gehele famine in de re gel Vertegenwoordi gd was, inclusief Flori-
bertns, want d'e wist aItyd wel een .of ander smoesjo to verzinnen om erby to

411	 zyn. O P die feesten was er geen "oorlog" in huize van Aalst, d. . w.z. er wasm.
steeds nog yob., alles, dank zy de geode hukp van alle relaties van Papa, vallp
het ziekenhuis vooral. Leneke heeft aan die dag zeker grote zegen . te danken,
later heeft ze verteld, dat ze goon H.Communie liet vooltygaan en dat waren
or vele, ontelbaar vele, of ze vroog O.L.Heer om Oma de genade'te geven van
de bekering.... en ik geloof zeker, dat O.L.Heer daarom dit kfnderaebed heeft
verhoord. Leneke is een braaf, een buitengewoon braaf kind, ,ze is in alles
volazaam, ze is zo rein ale een engeltje eri ze reageert op alles was geed
en moot is. Moge O.L.Heer hear verder de 'aiding geven om een 'werkelyk good

en edel mens te worden, een vrouw, die allerdeerst waardig is om een moderne
Maria to zyn, want die hebben we nodig:"vrauwen zoals Mini, rein en edel,
werkzaam en bezorgd, altyd bezig om het anderen zo aangenaam mogelyk to ma-
ken.
Nn ik over Mini I;egonnen ben zal ik wat van haar vertellen, zy heeft het van
my geda.an in haar schryven. Ik behoef geen lofuitingen.tesoUryven, ge weet,
hoe ik has: van myn prilste jeugd of aanbeden heb, we zyn nu byna 13 jaar
g etrouwd. Och ja, ik ben bezadigder geworden, de leeftyd doet ook zyn werk,
maar...honderde endure vrouwen heb ik leren IcAnnen, meisjes, vrouwen,
eenVoudige zielen, geleerde vrouwen, 	 vergelykingen treffen is moeilyk
maar...ik meet God danken, 'dat zy myn levensweg heeft betreden; we hebben
veel, ontzettend veal geluk gekend, hoe sohoon is alles by ons thuds: een
gezellig huis, alles werdt ()man besteed om dat steeds voor iedereen zo
genaam mogelyk tc maken, alles heeft er de julste pleats en alles is er ta
de julste verhoudingen; de diep e christelyke geest straalt ter steeds uit
en met trots moe,t Pik zeggen	 Ik heb eons gelezen, dat kinderen uit een
gemengd huwelyk de sendus catholicus missen en wanneer het rfoed •gaat, dat
eerst by het derde geslacht .de echte katholieke geest terugkeert, de geest
van onze vaderen; en dit is nu MYN trots, dat zy twee aeslachten over heeft
geslagen en dat zy beter dan welke vrouw ook •uit myn omgeving en uit myn
famine de echte katholieke sfeer heeft bewaard en bevorderd in ons gezin.
DO, wii wat zeggen, Alex.... thr zult dat begrypen, vooral ook wat dit voor
my betekent: een werkelyk gezellig - in alle opzdehten tehuis. Je weet,
dat onze jeugd dat niet kende, ofsohoon de bedoelingen van onze ouders good
waren, dat b y ons thuis do sfeer on tbrak en dat wy daardoor de diepe vreug-
de en het grote geluk van de hutselyke aezelligheid hebben gamist.
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.Begryp me goed, het is geen.verwyt aan Peike' of Moeke ..... Nee, dage-
lyks dank ik God nog, d.at My me doze ouders heeft gegeven; aan hen detnken wy
onze opvoecling, ale christen en aan'hen dabk ik myn pcisitie, allereerst naast

Aped. -De tegenstelling korat zo schril tcSt tilting by vergelyking van de gezin- •
Wen van Marie en Zus. Zy zyn getrouwd, ja, de one misschien wat.gelukkiger

don de andere, ma.a.1 de sfeer in hula ontbreekt er, ale je or komt voel je or
niet thuis, het a itat or te a.utomatissch, te menselyk, or is geen idealisme,
alleen de kinderen brengen er vertcter en voor hen geluk, zeker.... maar de
die!.)e waarde van het leven Ontbreekt er..En ikmkeet, dat zy groter zorgen
zulien hebben clan ik om het aardse, .zy hebben beiden eon goede zaalc, maar
dat brengt juist de g,rotere'zorgen met zich 	 thet bren&t cohclu.. rentiestryd,
hat geeft een zekere middenstands-nayver. die niet altyd gunstig werkt. En
clan et klein-dorpse gekeavel, geklets, jalousie enz. Als ik eraat van een
een kopje thee, dan zect Zus b.v. uZEELE GY MAR KU:MEM, I-10R 	 enf in je
snapt dat wel. Maar ik dwaal wel erg ver af; ik had het over Mini. Zy is
zwaar geworden, ik schat 150 ( goon kilOts hoor.), dat wil niet zeggen, dat
haar gezondheid met tiet gewicht bok toenam,'zb moettoeh eon bpetje voorzich-
tdd zyn, v61doende rust houden om op gang te kunnen blyven eR dat betekent
wat met ze kinderen, die levenslust genoeg hebten om een hele stad-op stel-
ten to zetten. Mama raakt wl eens van treek, ze 1.s wel eens hopeloos ale
ik van kantoor kom om de deugnietehstreken, die de jong,Tens vooral Joan en
Theo - heb ben uitgehaald, dan moot palpa gaannstraffen, en dat is eon zware
taak. 1k hEb nooit geweten, da.t. straffew zo moeilyk is; er zyn zo weinig pro-
bate middelen en waarvoor meet' ik straffen ? Meestal zyn bet in myn ogen
goon misd.aden die ze begaan', maar als het. niet wordt tegengehouden wordt hot •
steeds erger- en do.arom 'abet liz straffen tegen myn wil in newoonlyk. Maar het
resultaat is gewoonlyk, dat L1n1 eon betere "1::'n" in haar paedagogie heeft
d.an ik. Voor de bias was ilt ook geen ste'rk ordehoudende figuur,. ik goof dat
graag toe'. Minix •ordt or losjes van haar....heal dunnetjes, ikdenk hier aan
het s,-.rokrroo.rd van de vos, die zyn baron verloor....de stroken verleert ze
piet cii d.at is mar good	 Zy is de .sterke vrou.vi nit. het evangelle 	
daarmee heb ik alles gezegd en daarby .zal 1k het de.n voor doze keer maar laten.
3 Mei  1942 Earste H.Communie van Gerard • Eenzelfde -in alle opzichten good
verzorgd feast, ook Moeke was bier by tegenwoordig en het zal haar ongetvry-
fold good hebben gedaan, dat ze doze dag .mee mocht ,thleven. Nu moet ook ik
wat van Gerard vertelien. My is wel eon ned.e jong,en, .maar eon beetje slap,
goon lcfer'el, geen groot karakter. My is genalckelyk be lui, hy span t slob niet
vold.oende in next'. myn menirfg, hy vecht 'niet genoeg met .zyn vriendjes, teen
beetje eon dromertje• Aanvankelyk leerde hy goed, later is het minder gewor-
denen !nu lykt me de toestand.helemaal niet rooskleurig. Ii voor my wyt het wel

TELEFOON 4939

POSTREKENING No. 198898
HERTOG JANLAAN to	 •

K 1964



voor eon groat deel aan het onderwys tydens de be getting. N ik daarover
begennen ben, gal ik je daar wet van verthellen, het gal je wel in tersseren.
Het onderwys heeft veel, veel aeleden, hier mee daar minder. Et scholen waren
steeds in beslae genoken, dan aeheel dan ten dale, de kinderen gingen wel eens
naar andere scholen, maar daar dreiede den ook weer inbeslagname en zo was het

altyd wat enders, de meeste tyd Been of halve daaen sohool en de toestand is mo-
menteel nog zo, waarsehynlyk'zal met November op normale wyze school kunnen wor-
den gegeven. Dan heeft ook het sohoolpersoneel geleden, de yver, de toewyding,
de werkelyke ambitie is er uit by ielen;lange tyd hebben ze niets of weinig
gedaan, de leerkraohten, zyn opaejaagd eeweest door de moffen om in Moffrika
tewerk gesteld to worden, zyn andergedoken geweest, hebben illegaal werk gedaan,
enz.enz., daardoor is een zekere verwyderin g onstaan van hun eewone work en

Amhet gal enice tyd duren eer ze weer op gang zyn. Het onderwys op katholieke
1phrondslag is blven bestaan, aan de byzondere scholen werd niet getornd, maar

de geestelyke onderwyzers en onderwyzeressen.kreaen maar eventjes 40g korting•
op,hyn salaris van de Mof, iedereen die onderwys gaf moest de z.g. jodenver-
hlarinetekenen d.w.z. hy moest tekenen, dat hy niet afstande van oodse fami-
ne tot aan gyd overgrootvader.toe, er.moest vanaf de 4;e Iclas duits ofwel
moffrikaans worden gegeven en. je zult begrypen hoe er dat naar toe Bing, de
leraren die duits•thoesten geven(konden.hun lout wel ,op, er was met de neerland-
se . jeugd niet to spotted, ze slikten het eenvoudig niet, zetwaren bot en dom
ale het pia; betrof c en de mefren'anapten daar niets van, want fl ze bedoelden
het tech zo geed het ons". VeIe'leerkraahten , die het to bont maakten op
school door afkeurend'over de dudtsera to praten, werden opgehaald en naar een
coneentrateikamp gebracht, onderde.kinderen waren er natuurlyk ook wel verra-
ders of arglistigen die thAis!een of ander grail je pp de moffen vertelde, dat, ze
van de meeste:-gehoord hadden, een of andere N.S.B.Vader vond dat voldoende om
zo'n leerhrsteht een leak to zetten.'Ja, jongen wy habben geleerd de vryheid te
waarderen,-enfin, t dat gal by jullie niet - minder ere geweest zyn.

Maar ik had het over Gerard: we sullen traehten hew 	 hosts01:001 to kry-
gen, in 0ss4 by Floribertas.... we hopen, dathet dan beter zal gaan met hem.
Aeh, nee , ik may; niet zeggen t 'dat hy een ondeugende jongen is, nee - GOB gy
dank - hy is misdienaar geweest in het ziekenhuts.enkele jaren, daarna vroeg
kapelaan van Hoek hem op het koor, wy meenden, dat we dat moesten toestaan, omda'

Saeramentskerk, waaraan een eeste-rangs-kooris verbonden onder leidin g van ft
h7 een goede stem heeft en aaarmee O.L.Heer ken lof brengen"in onze m.o)ie H.

bekenden organist Louis Toeboseh,(die tydelvk oftze huisvriend was, dooh door
misveratanden van ons is verwyderd geraaht.) Je zult wel eens extra war onze
Gerard bidden, een offertje voor hem opdragen, want als hy zyn ideaal: priester
worden,volhoudt, dan moot hy beter gaen studeren. Priester...ja Alex, dat is
ons ideaal ook, een of meerdere van onze zonen aan het altaar te zion staan,
dat zou ons grootste geluk wezen.
iG Januarf 1943. 10 iaar g etrouwd. Ook daze dae he 	 we geestelyk herdaeht,
de kinderen hebben op die dag hunnbest al gedaan met liedjes, roordrachtjes
ens., coals ze dat op de verjaardage.n van Papa en Mama ook steeds doen en
waarvan de foto's eetuigen die je hier en aaer verspreid zult aantreffen.
30 September 1943 EIeboorte Anne-jlieke. Once jonGste ecru it word eeboren op
de sterfdag van St.Teresia.... Waarom hebben we hear Anne-Mieke bencemd ?
Allereerct AnneL, naar de H.Anna, moedor van Maria om in naar God to darilcen
voor het (rote Geluk in ons gezin on op vorspradh van de H.Anna ons eeluk be-
stendigd te doen zien, vooral in de •oeilyke oorloesjaren. Maria.... dat weet
ge, sale kinderen drac;en die naam. Mechtildis, mede naar hear Teettante: tante
Hathilda em Teresia, dat weet ge ook. wy brdken hier met de traditie am steeds
maar familieaenotennde der te sclAenhen een kind near' hen to noemen, de naam
kan verhevener betekenis hebben dan een familieverband en ale de diverse feral.-
lieleden dat begrypen, dan heeft het immers niets, 	 jy cult dat zeker be-
grypen.
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3 Mei 1944 Bekerinp. Oma Vermeer. Ein hole voorgeschiedenis gaat hieraan
vocraf. Moeder was op een zekere deg ( begin December 1943 ) van de trap ge-
vallen in haar woonhuis in Hank, pardoen near heneden van de bovenste trap
met het hoofd emlaae en dat op ruim 70-jarige leeftyd. De eevolgen waren
in de beginne moor dan ere, bleedend aan het hoofd ( een wonde van ca. 20411 al van het oae tot •an het Midden van de kruin ) Zo word zy door Opa gevonia
den onder aan de trap, een der treden was aeheel afeebroken; OPa nes ratie-w
loos, en ducht niet enders of hier zou de dood spoedig intreden. De dokter
wasd.geroepen, die moest ult pussen komen, de wonde werd eehecht en zy word
nuar het ziekenhuis naar Breda gebraoht.- Ook wy dachten nict enders, dat
dit heteinde- zou zyn en ook de zasters zaggn de toestand niet rooskleurig
in. Maar de hemel word geweld aaneedaan, vooral onze Have Leneke hoeft in
stilte-meer gebeden, don wy weten of midsohien maar kunnen beseffen en zy
bad niet alleen veer het lichamelyke herstel. Ook de zusters hebben eon
zeer goede invloed op haar gehad en door hare liefdevelle onbaatzuchtige zor-
aen, hear geest ryn gemaakt voon de genade Gods. Zy herstelde lanezaam, maar
zeken, en kort ne Kerstmis on zy het ziekenhuis verlaten. .Kort daarna gaf
zy het verlangen te kennen Katholieh te worden, eerst word de pastofor van
Hank erin gemengd en toen was de zaak spoedig beklonken, or hear ouwe dac,
acing ze yverig de geloolswaarheden studeren en op 3 Mei, het feest van de
Kruisvindina, word zy eedoopt in de kapel an het Zt.Ignatinsziekenhuis.
Dut was weer eennhooatedae in onze fam 'lie, dat was eon bekronine van ons
eiLien codedienctic levan, dat was een onmiddellyke on markante gebedsverho-

,rine. Zo gebruikts O.L.Heer dit ongeval om aan Moe het grootste 	 to ge-
ven. Dtt was goon bekering uit uttiliteits-overwenen, geen hekoring nit
practische eieenbolaneen of verblind door liefdegevoelensbv van menselyi:e411
aard, nee, dit was een overtuieing en daarom was het dabbel gemeend. Uet
eon schitterend feast oweest, volkomen in stemmin g, en c.ok het aardse was
or volop to genieten, in de meest barre oorlogsoeriode; hieraan ziet ee wel,
dat G.L.Urer met ons was in elle omstandie4eden.
Het feest werd by ons thuie eevierd, veel mensen, veel feliciterenden eon huis
vol met bloemen. En Idoe is aelukhig, zy eaat trouw ter kerke, bid net ons
alsof het nooit anders id geweest, je bearypt, dat dit alles voor one een c;roo'

gebeurtenis is oweest, de kinderen.zyn or ook err bly moo geweest, ze hebben
echt doo.rv.oeld 'de grote betekenis van dit felt, ook Piet en zyn gezin was na-
tunrlyhmin de wolken. Zo ziet go, dat ook 4nneen zeer moeilyhe tyd, schone
dingen kunnen gebeuren, die het leven waard maken geleefd to worden en doze
dineen hebben voor ons die zware tyd zoveel verlicht. Zo ziet ge, dot het
leven steeds waard is eeleefd to worden, wanneer men maar de diepe zin van
het leven weet to vinden. Dit is myn overtuigine oworden: men kan heel go-
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niakhelyk ongclui:g ig tiro: den, auk in myn leven zyn er ogenbliken geweest
dat het ongelul: dreigde, dat het leven gemakkelyk tot een waangeluk was
omgealagen als ik toe gegeven had aan al te opportunistische gevoelens.
13en waangelul leidt dnherreoepelyh tot een diop ongeluk. Luisterend naar
de stem van het geweten, luist erend naar do waarsehuwing van God, Die sonic
heel zichtbaar waarschuwt: "tot hiertoe en niet verder."....kan zoveel
ongeluk worden gekeerd en deze waarschuwing ter harte nemend kan dit leiden
tot zeer moeilyke ogenblikkeng tit gedre gen over even weg vol hindernissen,
to vergelyken met een hood; gelegen bergtop, die beklommen moot worden om
daar boven het lichtpunt weer to vinden dat lokt....als we dan de mocily,
heden van de beklimming maar niet onoverkomenlyk achten, dan kg men we er,
en dan goat het sgoedig weer lichten en dagen. Ngoit de mood. verliezon,
een !;root Godsvertrouwen hebben, niet te . pessimistie -ch zyn, hard werken,
en daarin genoegen.sche ppen, dat teeft waarde aan het leven. Teleurstellin-
gen konen in ioders leven, ook ik heb diepe teleurstelingen gekend, vele
illusies zien versmelten, maar ik kan toch met voldoening terMgzien op wer-
kel3rk Grote resulaten van onvermoeide arbeid. Ik heb bergen Leven verzetten,
ik heb b.v. moeten vechten tegen een college van' heron regenten vannhet
zieken huis, all.een zeer vooraanstaande notabelen van Breda, deze heron
hadden Itet verkeerd voor het het ziekenhuis,wegans gebrek aan v g ldoende er-
varing en inzicht in zieken huiskwesties:' ik was ondergeschil gt aan dat
lege, maar	 zag de 'noel .te gronde caan, ik zag, hier een mooie kerkelyko
imstel3.ing verleken en verloren gaan en toen niemand AA moe ilykheden zag,

wilde zion, heb lk g ewaarpchuWd, heb ik-gewaarsahnwd pat hoofdoestuur van• do zusters, heb ik	 Hopmans gewaarsohuwd en • bon ik nie t 0110
gehouden to wyzen op,olementaire fouten die begaan werden. Men zag in my
- geloof ik	 zeif een gevaar, men meendo, dat ik niet tot sa-
menwerking bereid was, men zag in my een soort saboteur. Maar...al had ik
eraan tengronde moeten gaan, ik ben blyven hameren en zachtjesaan begon ggf
te klaren: de fouten door de heren gemaakt werden zichtbaar en de grootste
belangen stonden spoedig op het spel. Len laatste vlammend protest liet
ik horen,	 wist als dit mislukte zou het myn betrekking kosten, 	 dha
slapeloze naehten, ik vroeg me of of ik toclOaetar niet had kunnen

,

en zwygen,
dat had me hoegstens veel meer rust kunnen geven on waarsohynlyk zou me dat
later veel voordeel heklAn gebracht, maar het gevolg zou . geweest zyn, dat
schdde zou zyn toegebracht aan een aloude kerkelyke instellingE aan een tra-
ditie van een eeuw, aan een onb gvlekt verleden, ik kon dit niet dragon.
Myn laatste spel was gespeeld en nu was het "prop of eronder". Ik stond te-
genover een geneesheer, een advocaat, een ingenieur, een 1.)nkdiracteug,
een: accountant en ik had nights moe 	 De laatste sprong en	 Gad zit dank,
hot 3elukteo Ik kon de sluier opliahten voor dogclnen, die de beslissin g
haddente nemen: het hoofdbestuur van de 'zusters en Mgr,Hopmaps, het was me
gelukt deze to overttigen van de dreigenAe gevaren. En 	 ik kreog gelyk,
het'gehele college word ontslagen met danhzegging, voor devele diensten"
aan het ziekenhuis bewozen, hen word te verctaan gegeven, dat -ha, op deze
manier kon doorgaan  , het gevaar, was weg, de slag was gewonnen, voorgoed•
Doze stryd. is een der hevigste van myn leven *geweest. .

Eon ander g o al, dat WeLiswaar niet goheel gelukte, maar me tech
ook -feel voldoening heeft gegeven. Direct na de p bevryding weird het cnzen
geneesheer-directeur wed brig mooilyk genaakt: hy zou zlch t.o.v. van de be-
zettere niet flink genoeg hebben gedr,agen 	 hy zou geheuld hebben met -de
moffen en hem word huisarrest opgelegd. 	 vond, dit een zeer onreahtvaardige
zaak, ik had vier jaren met hem samengewerkt 'en nooit enig heulen met den
vieze vyand gezien. Hy was voerziehtig, was keen onruststoker, teen held ,
maar t g eh zeker Been verrader, of colloraboteur. Met een Protest 	 eerst

rgchiftelyk, daarna mondeling - heb ik me verzet, ander° in de stryd geroepen
na een week mocht ik het geaoegen salabkn hAt huisarrest opgeheven te zien.

Ook hier stond ik tegenover een berg van moeilykheden: de valse eganklachten,
g rote heron ( doctoren, die uit louter jalousie zo g ehande l d hadd•n)heren
reohters, A ie alles geloofden at kwaad was en niets demi, goed was.
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,• Het hndsaarrest word opgehevan, maar de haat bleef....en zo zyn er
daarna honderdan, nee duizenden onrechtvaardig behandeld, maanden lanf: op-
geslotehl niet verhoord of bereoht, in de gyootste onzekerheid gelaten,
aaleen op Valse beschuldiging van de vryheid beroofd. Dat is ons Nederland
.na de bavryding, God zy dark worden de geesten nu gematigder en zuren or •
epoedig velen *t•Irugkeren. OF dank niet, datzik aeon bestraffing yens van
landverraders, van heulers met de gruwelyke vyand, hiets hover den dat, maur
rechtvaardig, reohtvaardig....waarom al dat diepe leed over onze mebsen
bracht ? liraarom de werkelyke misdadigers„zoals Mussertl van Geneohten,
Rost van Tonningen, van Geelkerken enz. niet direct tegen de muur gezet ?
Waarom moeten doze mensen nog onderhouden worden.door de ptaat, die ze gru-

, welyk verraden hebbenl 'die lüi, die honderdenheen dtuizende mensen in levens-
gevaar gebracht hebben,5'. die rechtsreeks schuldig zyn aan de marteldood van
goede Nederlanders. De marteldood, ja.... je weet misschien wel, dat'vlak
.naast my in het witte huis de priester A.van Lierop woonde, de directeur van

. de- Katholieke'Wereldpost. Deze'echt goede mons, was te good o do hoogte
van de naz1=gruwelen iy had er.veel ever geschreven. Hy was als aalmoezenier
in dienst van het Ned.Leger en na de capitulatie Ulcer by enige tyd no do
verzorging van de krygsgeVangen op zich nemen. Maar op zekere tyd word hy
gedemobiliseard en kwam hui,swaartss het was tegen de avond van zekere dag, dat
wv hem zagen thUiskomen. Ik kreeg bezoek van den'secretarAs van den Bissc'Do),
,deze kwam my vragen of ik Mhr.van Lierop wilde waarschuwen, dat hy wo moost
zien te komen, want ze zouden,hem.zeker arresteren. Het'waq eon porsoonlyhe
boodsd'na7: van Mgr,Hopdans, maar by moegt het zelf weten, Mr. Wilde hem niet
dvingen cm	 to. duiken. 1k ging naar Mhr.v.L. tee, ik vertelde hem, da'6k
by moest waggaan, maar de goede man daeht nog to good over zyn anden
zeide me. lk heb in eon vry land geschreven en gesproken, alleen de waarheid
on geen lettergreep,onwaarbeid, ik zal -nu ,wel zgygen, ze zullen 'nu goon kans
krygen om me te pakken, die pret zal ik ze niet TAD/len, over het verleden ben
ik niot bang, ze doen mb niets...." Daags daarna sMorgens vroeg was de Gesta-
po by hem en by ,naMeb hem mee, hy is niet nicer teruggekomen.lia eon jammerlyke
'td vanelende; van: marteling en,plagery is hy in het O^nceDtratiekaap Dachau
overleden z g. aan een longCntstaking. En by is er een van de onnoemelyk velen,
0, ik weet weh, dat by thans gelukkiger is'dan by colt op aarde zou .1Annen
zyn, ik weet, dat hy ontzettend veel goed gedaan zal hebben aan zyn medogevan-
genent-misschien heeft God hem just op 'die plaats willen hebben, maar dat
alles praat de daden niet geed van can misdadig schrikbewind en daarom meet or
gestrafd.worden, 'zwaar en anal, martelirigen zyn niet nodi, dat wil ons volk

God zy-,dank = niet, wy zyn beschaafd en christelyk Nan opvattint;, maar het
christendom Sluit niet de rechtvaardigestaaf nit, integendeel, inteendoel,
zy clot dc straf in navolging van dan GROTE REOIITVAdipIGE, ik zou liever zeg-
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Het leven ging verder: o,T: 2 Octobervl944 overleed onze buurman Huls-
hoff na eon ziekhdd van een maand of drie. Oom Lou'( een broer van myn
schoonmoeder ) was in Breda restorven, in Naart 1944 en zyn vrouw in Da-
Umber 1944. Beiden stakkers, verjaaad van hun geboortegrond Vlissingen,
geevacueerd, eerst naar Hank, later win vrouw near Breda. Alweer een voor-
beeld van oorlogselende, geevacueerden, duizenden Nouden van dagen zyn moe-
ten wegtrekken met schamele'spUlletjes naar	 vreemd rebied. Het verlanren
on eenmaal on soedi terug . te kunnen heren hield doze mensen in het leven,
velen van hen putten uit vanhelzWee • en v erdrddt, jonremmensen kuna:1 zieh
beter ver-lanten, oudere sterven af in een nieuwe bodes.

De bevryding was in aantocht... Se-Aember 1944. Zv werd 4igeluid door de
z.E. DOLLE DI • SDAG 5Seotember 1944. Het-was kostelyk om aan te zien, we zaF
Gen honderden voertuigen van de moffen ( liete	 met moffen ) passerenover
de sOngel, ze waren o p de vlucht, de doorbraak in Frankryk was voor hun een
volkonen varraseing en ze wisten niet meer waa r ze moesten blvven, de schur-
ken. Alles watt va n hun gelding was namen ze tilde; keeien, varkens, kippen,
,fietsen werden ondcr de 'benen van "de nederlandsrs gesleePt; mopvz over doze
nog een flets hadden met of 'zondr baneien. Het was een lodlig gezicht, de
meest desolatd-toestand moet je je indenken; en byna 	 voertuigen waren
gedekt doer een rood kruid, zo bang waren le xoor de overtrekkende•vlieg

-tuiren. Ja,'die viiegtuigen....jongen, wat was dat een enprme maohtj maar
de geweldiEste uiting dadrvan zouden we neg.td aansahouwen,krygen.' Ik zal
,de - gebedrteniseen besehryven,,welke in ryn onmidd -11yke omgevinglaren, !?,e
alremene too stand zul ja no; 'wel eons lezen in de reschiedenis van de be-
vrydin:: ,van Nederland.	 III

Maanda 4 Sept. was ik naar de Eahlmdistereigetogen om af to rekenen,
want ik was bang, dat we anders het geld or- by 141 zouden sohieten i - dat het
zi,,:kenhuis no te Vorderen had. Ill maakte daar de veronderstellin r, dat ze
nu wel spoedig zouden vdrtrekken "Warum?" vroeg me de Reohnungsfuhrer ?
"'Weil !Sic sonst bald Kriegsgefangene se in wird." durf de ik to antwoorden.
Voor de geapannen.zenuwen was dat teveel gezegd, ik-kreeg te veretaan dat ze
niet zouden optrekken, en dat ik maar met de Tommies moest afrekenen, des dat
wel het r;eval zou zyn. Later op de dar kwam ie vertellen, dat or wel afge-
rekend moest worden, en wdrder boven,wonder, doze afrekening • Werd blot be-
taald. Maar... de patienten vetrrokken niet, do "Verwaltung" was 'm al re-
aneerd met aohterlatin r; van de patienten en een jonge radoloze dokter,
de gewonden, die nor binnenkwanien moesten worden behande]<d door onzeri chirurT,
die wel geen bevel had gekregen, maar die toeh die mensen maar niet zonder
.mleer met r;ranaten, in hun lichaam kon laten crept:Wen. Tenslotte kwam'er tech
een -elossinr, op 7 September werden de patienten afgehaald, we dachten....
voorgned. Op 8 ',September echter werden ve weer opr;eschrikt dOor een.in7asie
y en duitse Rode-K4uis=warens, die in den Minimum. van tyd het ;Ohele zieken-
huisterrein bevolkten. T:T1etraddnans huis Weer„ en legden beslar op alles
wat ze konden gebruiken. De opmars van -de gdallieerde was gestudt en ze zoUter
binnen drie weken weer aan de Franse kanaalkust zitten, zoals ze me trachtlIV
wys te maken. Met was een Feldlazarett, het had . gewarkt in Frankryk , in
Ivreux; de vraohtwagens teden onze tuinen in en daar begonamen de zaak uit
to pak•en, de wardns waren in Frankryk overhaast Larepakt, alles ldg,als
waardeloze rommel door elkaar, de kostbaarste instrumenten waren ' piss s chroot
in demagens regooid, de administratie was een warboel. De chef-Artzt verteldo
ons, dat by Vlak achter den Engelse tan'' gevluoht wassen'deze was zo vrien-
delr geweeet . hem te'laten passdren =deft t7y Rode Kruia droeg. Deze beer was
werlielyk een hoer, hy vocht alleen maar tegen het;boisjewisme, zei hy en cry
moesten .maar een handje hel pen. Het totale personeel vandit lazaret bestond
uit 230 personen, w.o. 34 doctoren. Toen hot enkele dagen rustic; bleef, krerer
ze weer veel moed on vertrouwen in den baas: Hitler, ze begonnen t 'wereken
over de komende Ceheime wapens, die eel totale ommekeer zouden brengen in de
positie van NoCfrika. 	 •

boven onze hoof den totZondag 17 September kwam een geweldig sahouwspel
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ontplooiing, dat zyn meetga'niet meer zou vinden. Duizende vliegtuigen
kwamen aangeronkt, en Mat voor vliegtuigen: hot wasde luchtlandingsvloot,
voor de corridor Eindhoven=Arnhemi-het gembldige stoute plan,,dat by Amn
hem zo jammerlyk mislukte. Het was lets zo gemeldigs, dat het niet te beschry
von is. Het waren grote vliegtuigen, die betrekkelyk laag vl^aen en die Alk
byna al/emaal een. ander vliegtuie-voorttrokken,,dat honden we duidely%
dersoheiden, we zagen eon sthaldraad lopen van het eerate naar het tweede
v1it4gtuig, zo laag kwamen ze over. En or word niet eens oP geschoten, het
afweer was dagen te voren door mitrailleurvuur en raketbommen totaal tot

.zwygen gebraoht. Uren hebben we staan kyken, we zagen ook, dat or o een
z%er moment eon zweefvliegtuig losraakte van ..et moedervliegtuig, de kabel
was gebroten, dit vliegtuig is.by Tilburg terecht gekomen en de bemoaning
natuurlyk kryjigevangen gemaakt, voOrzw!er deze Met kon ontsnap1en.
De reactie van de moffen. was'kostelyk, ook zy nrofiteerden von het scone
gezieht, maar'hun hartjes klopten wel een beetje onzeker, denk ik. Toon ik
s Maandags daarop no met eon duitser erover sprak zei hy heel lakonick:

nat.is niets, totaal.mislukt: 90g der vliegtuigen is, naar beneden gehaalth"
Na 17 September kmam de stroom van gewonden bInnen in. het zie4ennuis, het
front by het Albertkanaa1. in.Belgie was in beweging geraaktver kwaranenook.
al veel teallieerde gewonden, die natuurlyk door de moffen al s krygegevan-
genen werden behandela. Iedereen sloeg in die tyd aan het Enrels leren,
zelfs de simpelste nonnekes van ons ziekenhu'is kregen les om straks de
engelse patienten tenminste lets te kunnen zeggen of vragen.

Op 30 September vettrek ook dit lazaret wear naar veiliger oorden;
zy namen al bun zieken en gewonden mee, behalve eon Engelse	 dlik
wy "cadaau" kregtn voor de vele goede diensten aan de duitse gewonden
zen ( Hm !It) Maar.00k dat sprcokje was to. m..1 om wear. to zyn, want to elf-
der ure kwamen ze ok hem halen, hy was to duur, zeiden ze, want vocr hem
konden Ze eeh duitse kapitein uitwilivelen. Jammer, enders hadden we hem laten
onderdUikenv maar niemand had erop gerekend, dat de 2choften nog teru	 zouden
komen.

Het uur der bevryding na'derde, we voelden het, de berichten kwamen
steeds met elkaar in stryd, de verwarring mord stee6s grcter;:wy waren volgen
de engelse radio al eons bevryd geweest,. we dachten zelfs zelf, dat we bevry
waren omdat er geen moffen nicer tt bekennen waren., dat was zowat half SeAemb
toch .zou het no zes eken duren eer we werkelyk de vryheid zoviden herkryen.
Het zal zowat begin October geweest zyn, dat we in Dns iu1s duitsers kre-
gen, een z.g. Funkstelle, draadlozeluitzending van frontberichten enz., zy
vestigden zicCo in het huis van Mtvr.Hulshoff, zy moest em uit; or word eon
installatie haven op het huis aangebracht, under de bomen word eon auto ge-
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opstakel zouden we worden bestookt vanuit de lucht, ik hield rug-,eppraak
met de "onderarondse", maar daze stelden me gerustser zou niets gebeuren,
hot ztu nie worden doorgegeven, ik kon daar wel gerUst op gyn. Maar we
voelden ons toch niet veilic, rondom on s huis werden mitrailleursnesten
gebouwd, er zou warden geschoten op vliegtuigen, eenmaal,kwam eem duitser,
die by ons sliep Mama waarschuwen, dat ze de kelder in m oest met de k:nde9
ran, want ze zouden gaan schietaa. Het liepigded af, want er werd niet se-
sehoten.Die moffen waren brutaal, een noemdd zich t.o. de klnderen "Onkel
Willy", op zich ,een bereorde vent, maar toch no vol geloof in een eind-
overwinning. Doze kwam aewoon onze huiskamer binnen, Ging piano zitten spe-
len, bracht vrienden mee, gina o: de bank liggen slapen enz.enz.; we waren
seen baas	 moor in eigon huis. Maar ook hieraan kwam een einde, op 27 Oct-
tober vettrok doze groep en alweer kregen we hoop op de bevryding, die nu
niet ydel meer zou blyken. Dat was Vrydag....we hoorden het geschut nader
komen, hot werd stil, an ;stir; stil buiten, maar het zounniet lang duren.
110 . diezelfde avond kwam een nieuwe troop moffen aanbeIlen, zy Wilden ons
huis in, geluLkig kon ik zover 2raten, dat ze het huis van Hulshoff namen,
dat tech ( leea was, zo verlie- ook die nacht weer. Dan kwam de Zaterdaa 23
October, het ste_letje, dat in ons buurhJis . Gekomen was een luguber stel,
echte fanatiekelingen, boeventr pnies, sjofel gekleed en met de'duivel in
de open, bewust van de'komende nederlaag. Ik ring die da' 	 gswoon naar
kantoor, maar ik kreo s oedig een boodschap of ik even ndar hubs kwam:
nini word bang to moede, we zouden mooten beslissen, thuis blYven of naar
het aieken:ajis gaan met elle kinderen;	 wat moesten we doen ? Lieten Ak
we het . huis' alleen achter; dan vreesden we dat de moften or wel gauw in zoOMP

den trekken om to raven en to vernlelen, - bleven we hier, dan zou dit een
erschrikkin- betekenen, zo niet onze totale ondersang. Want de duitsers

zouden vanuit ons buurhuis gaan schieten, in het villapark hier hadd .n ze
()veva]. mitrailleursnesten en ze'lanen alien in stelling. Das we moenden, dat
we al l ereerst onze levens moesten beschermen en besloten naar'het zieh.nnuis
to gaan. Het hoognodige ward tagepakt en op een draaabaar in een grote was-
mend naar het ziehenhuis gedragen, dat was 's middass d • ie uur, toen zaten
we reeds volop in gevaar, want terwyl we met ons kroost optrokken naar het
ziehenhui's vlogon de kogels en granaten al over onze hoofden, hot was een
acfluit van :fie welste, en hadd n we hot gevaar toen beaefd, dan waren we
misschien Uluis gebleven. Gelukkig, dat we dat niet gedaamhadden, want het
heeft er toch wel even aespannen.

In het ziekerihuis kregen we een kamer voor ons gezia toegewezen, de
kiOderen een aparte slaapkamer en zo ginaen we de bevryding tegemoet. Die
nacht van Zaterda: o Zondag vias het eon hels lawaai; overal werden de spring
ladinaen tot ontnloffing pebracht, bruggen verrield, telefponcentrale op het*
Postkan'oor ring de lucht in enzovoort, on dan de talloze . G .ranten die over-.
vie en en ben telkens'ontplpffend gewbld teweeg brachten, dab het gehele
ziekennuis deed beven op de grondvesten; in de nacht hebben we de kindererisk
naar de kelders gebracIA omdat we het boven niet meer veilig achtten en Al/
waren bly toen het weer volop dag word. We wisten toen no van niets, maar
er waren al hale btadsgededten inc handen van de bevrydende Folen, ca, half
twaalf in do voormiddah hadden de bevryders het stadhuis bereikt en wns de.
markt in handen van de gealli'eerden, maar lay wisten van dat alles"niets.
:et enige, dat war viisten hadden we zelf gezien: slulpende moffen roadom
ons huis, met z.a. Pantservuisten, soms waagden we het om oven In de yeti-
bule to kyken, de dour stond °pet», op een bepaald moment stond ik daar en
do ko cl	 10 en naar binnel? gelukkig seen slaohtoffers; naar dat had niet
veel gescheeld, we leerden de brutaliteit snoedia af. Tlssen het ziekenhuis
en ons hubs waren er no steeds duitsers, zaten no •teec i s in de mitrailleur
fasten en maaktengoen aanstalten tot vertrek. Wy konden dit vanuit de hoogste
verdie)ing van het, ziekenh . iis waarnemen. not was midday gcworden.
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Telkens gins= wy op de hoogste verdieping van hot ziekenhuis kykon
naar de bewegingen die de moffen maakten; in het begin van de middan zanen
we niets gebeuren, ze gebruikten nog heel rustig hun broodmaaltyd, nroeven
zich steeds wat diaper in en caniou:leerden hun stellingen; kort na de mid-

,	 dag kwamen de bewoners van de Brabantlaan nog hun tovvlucht zoekon in 113t
410-	 ziekenhuis, want de molten hadddn hunneezegd, dat het or zou gaan spanneni,

de,mensen durfdIen daar niet meer to blyven. Toci bleef het vry rustig.
Toeh het beeon ta-schemeren zagen We vanaf deksingel eon wagon aankomen,
een militaire wagon, doze reed rustig over de singel en wy dacnten niot an-
ders,, dan dat het een duits vehikel was, maar....plotseling heren we van
elle kanten schieten, de duitsers hadden het -naur f,o de we.4en gedkpend, doze
tracht nog door eon maneu-e te ontkomen aan 'net snervuur, maar geen 'uns
meer, de chauffeur word doorzeefd en met een wilde draai schoot hy het
aardanpelveld in,' waar de wagon tot staan kwam en de chauffeur dood eruit
viel. Dat was de laatste "dapperell daad van die snertkerels, die de hole
daa hadden zitten leeren doeh niets aevangen hadden. Doze one ar.,;elozo
bevryder.was hun triomph, een man, die van nets bewust was en zeker meende,
dat ook dit gedeelte van de stad reeds bevryd was. Doch dit had vaarscnynlyk
fiat moffengebreed zodanig bevredied, dat ze or eenoen van hadden, we zagen
beweeing komen in de gelederen, ze doken tit hun holen open beeonnen hun
schietcery in de patken, wy wisten natuurlyk niet, dat dit het einde
zyn, 4.daonten slcohts aan eon terugtrekkende beweging 	 sieze ginL LI de
richting van'-de'ziekenhuistuin, maar gelkkig'uingen ze verder, en ow ca.
half zes waren Ze allemaal uit de buurt van ,%..ziehenhuis vertrohkon.
waren onS échter va ii deçbevrydln not bewust, het zou nor eon nurtje duren
eer de eerste mensen van tuit. de stad het ziekenhuis.binnenkwamen met de blip
mare van de bevryding, eon bevryding, die weinig slachtoffers had gokost
ook betre1k4olyk.weinie materieele schade,had'aaneericht. Die avond konden we
dus weer eerust zYn, maar het ueweldiee tumult buiten van vliegende nrana-
ten encde ontploffingen'daarvan maakte de eerste bevrydingsnacht nog niet
tot eon rustic° bezinninestyd...,we bleven no inlhet ziekenhuis, eerst Maan-

,	 dagmorgen 30 0otober,1944 zouden we weer huiswaarts gaan. W4)- hadden lange
tyd een lotie gehad: Willem Mesman,uit Vlissin-gen, die in Auzustus 1944 naar
Breda waa eekomen voor werkzaamheden en niet weer teruakon naar Zeeland,
met deze ben ik die Maandaemoreen eerst naar de Herten Janlaan gegaan on te
zien of alias goed was toen we hot huis zagen lingun kon ik al wel con To
Deum aanheffen, want het stond er npg en zu to zien rywol onbeschadial
aan de voorkant zagen we wel wat stukLen pannen lie:en, maar verde; uns or
niets to zien. Binnennekomen zag het or beneden uok nit zoals we het verla-
ten hadden, op de eerste verdieping cenststeerden we verschillende eaten in
muur en plafond vanwege eon granaatinslag on op de'tweede verdienin. was het
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een complete ravage: er was een granaat door het dak gekomen, aan de achter-
kant en had daar de logeerkanter opengereten. - Gelukkig toeval, was de gra-
naat op een der hoofdbalken van de dakcantructie ult ellcaar gespat on zodoer
de had de ra.vac,e	 beperkt tot die kanier, waai' • an het meubilair zelfs
niet ernsti,:,; hesehadigd was en -het beddegoed helemaal niet. Due dat was
byzonder good af gelopeni eon. •gran.aatstuk was door twee verdiepingen heen
geslagen en was in de huiokamer terecht gekomen; in het buurhuis was ook
schade, daar was een andere grantaat .terecht , gekomen op de uitgebouwde
achterkamer beneden, had het - baleen voor' eon aro of &el wegageslagen en
de keuken ernstig beschadigd, maar antes was to herstellen en het herstel

betrekkelyk vlug. Ik geleaf, dat ik de °erste in Breda was, die alles
he retold had, dank zy . de vlotte hulp van myn_aannemer Gladdines. Ze lf wa-
ren I'M direct aan het work getogen om de puin op te ruimen en een over-
zicht te krygen van de' schade, dat was een heel karwei, - maar naa een paar
dagen was het gebeurd met do goede hulp van Willem' Beeman

Da bevryding was er due, dat was het• voornaamste, we kond.en het
.ons eerst Maar moeilyk realiseren, ik -geloof, •dat ode „beerlyke • en; else
cigaretten -hot hunnen ortde: hebben bygedragen •orn• tet dat, besef te komen
Ja, dat was een tra,•;tat,ie, die eerste dag Stroomden •ze bipren door mid-
del van de 17.1.nderen, die. voor papa handen *volkwamon: aandragen...en toen
de grote troepen binclenkwamen rollen op hurl tanks , - •de• Polon kreeg
zelf geregeld doosjes vol, terwyk er oak al spoetdig, een, harxdeltje in oat-
stand. We kregen d.ra .00ntact. • met eon paar,beste Pools() jongens, , ik • had ze

.uitgenodi een avondje by ons te komen • doorbrepgen; we zouden een broom
maal tyd aanb ieden , weliswaar van h e t nuiffe • oorlogsbr opd, maar . met een
warm 'hart eri mat goede zorgen toebereid•en opgediend, accepteerden doze
eenvoudige jongeus dat en stelden het geweldig op prys; zy, bleven large
-bird onze trouwex vrienden; de-•ene was een voibloed 	 IVIadislaw, een
slanke jongeman, zoon van eon bosbeheerders, keurig opgevoede jongen - !Ay
sprak ookengels	 ; 'de.andere'was een Franos-PoOli hy sprak Du.its. Later.
kregen we contact •met Canadezen, bewoners van het witte huis by ons naast,
waar • a.n v a a ral Mr .Lodder idge eon teouvie -vr iênd bleef, , • die. nog • steeds aan-
kwam ook toen by al land;' in het Noorden en Weston van bet land verbleef.
Als een b:c,rna dagelykee bezoeker twain Oak een..Ier • in• onze huiskamer, die
echter sp ()ed. ig 'Breda weer verliet._'Enkele ker en • 11.adden 'we -inkwartioringen
v en geal 1 leer de off ic iei-en, waarmede e we -()cuter -weinir. relatie hadden.
Cok • in hot 71. ,1•'- enhuis Padden' we een geallieerdu hospitalS,', :het	 er ech-
ter eel anders naar.toe ale met do' moffen, •i`.: had or • weinig bemoeilenis
mee, owlet zy	 helemaal zelf dreven,. self het .eten kiaannaakten en ook
de ver • •ler:ing laelema6.1 . zelf • deden: Ldy 1-ad.den niets , anders af-te staan don
do ruimte en het materiaal, de geldelyke • •regeling lipe over Nederlandse
instanties,. zodat het 	 contact filet:groat was, en lit Maar-weini0 gelegen''e id
kreg om rayn extra-aangeleerd mondje engels •te bebefenen. Mau s met de enrel-
se taalb Jo het trouwens niet 'nee, • hoor 	 We ivaren-	 ' al : zo long 'ult,
Mini - was ook al Tieric, aan het : stude ren ,ger;:b.an, ook', ik had lee genomen,
iiaar we hielden • het • r!iet long vol, by my was het: de drukte - die vie de stu-
die - deed oPgevea : en - by Mini was er eon • andere • oorzaak. Maar • alla, we heb-
ben geZellige uurtjes beleefd met onze•goaliderde'vrienden en we•hebben
ons in de grsprekken steeds kunnen redden:' als'het heel erg Moeilyk word

s kwanf de dic tonnalir er by • to ' pas, en oak onze vr ien den maakten .er • g eb ru
van als - -ze on 	 byzonders wilden Torte:nen. Zo hebben we • wet eon ge•

 -
zell 	 tyd.doorgemaakt,,',die echter. wel 7.r erduisterci ward door diverse ge-
beurtenissen on •oestanden, die .ik nu_verder sal' gaan beschr3rven.
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, De seheidin A van de familie; De.geallieerde 61,mars bleef staan voorde
grote rivieren, de mdffen hadden nituurlyk alles wat brug was; -in de lucht
laten vliegen: de grote,Moerdykbruggen, de brug by KeizersvOer, de Berse

t	 rolbrug en spoorb,rug, alles lag gruwelyk verwoest in de rivieren. Wel waren

W	
het Veer en de
met het.Veer en den Berg,en Opoedig wisten we,'dat ook dear geen persoonllt

A Berg enkele dagen na one bevryd, we hadden due wel contac

ongelukken gebeurd waren: By riot Vermeer was,er veel schade, ook eon voltref-
ter ( granaat ) in het huis gekregen, die echter ongelul,higer terecht was go-
komen den by one, bovendien bleef den Berg langeen zeer onrustig sebied, zo-
dat zy lenge tyd in keldors moesten wonen en slapen. Com Jan en ta,,te Anna
hadden'tydens de beschieting Dun toevlucht genomen in het ziekenhuis by Com
Dies ere tante Drika, pek.by hen was or nogal wat beschadigd, de voordeur lag
eruit en.uit het huis van Janus Snyers ( naast hue ) was de gehele achLere-
vel,er uit, het liuisje,van Hevr.Greve vlak tegenover one huisclae helemaal
tegen. 4 grond, het winkelhuis ons'huis - was aan de voorkant nogal wat
besehadigd,-ook vanwege granaatinslag, Het huisje aan deKruispad had nieLs

:anders - da,g4ppehade. Do mooie kerk van het Veer is helemaal verwoest, doce
het-zlekepuds on gasthuis, het kerkhof enz. is niet beschadiL?d. 	 heb vaah

-gedacht,i wet is het een zegen-geiveest, dat ens Pah° deze dlende niet eJle
heaft moetOn maken, vebeeld je eons, dat hy in die tenauwdheden had gelerien
tydens. die onrustige dagen, met die telkens daverende ohtploffingen en doods-

gangsten.
Maar' nu de scheiding....over Keizersvber waren de voornaamste leden van

de familie Moeke, Pa en Moe Vermeer. Geen bericht, geen contact, wilde ge-,
raohten het waseen vobrtdurende kwelling. Ilaanden lan g hoorden we het 410-

• .sehut, dat naar de overkant zchoot'en,het an twcord daar0_, van de meffen.•
Then het offensief van van Runsted in de Ardennen losbrandele beleefden de
uren,van angst ige spanning, immers. wat zou er gebeuren ? Met was judst Karst-,nacht toen een,uren lang bombardement losbarstte, we gingen naar de Nac',I,A.s,
en liryfelhen onderweg wat te doen: doorgaan of terueLsaan naar huis... we z, 11

maar.doorgegaan, maar met aan ansstig gevoel: :/at was het geval ? De ,ILffell
hadden in het]and van Attena eon massa-troepen-samengetrokken en doze waren
van plan over to komen	 cm hbt fensief van von Runsted, dat op Antwerden
bedocld was, to steuhen van boven of. Maar het bekwan hua niet. Een Nederland-
se held •heeft h5Ar eon belanPryke rot gespeeld n.l. Jan de Roov uit Zprang-
Capone, doze was in Dlissen en van daaruit heeft 11-.!r via eeh geheime
de geaillieerde op de hoostc gebracht van de moffen-aan:,en; het is aan 	 te
danken, dat die stoot van boven af Jerydeld word door eon geweldis seerveur
dat word aangelegd na zynn berichten. De moffen hebben de geheime zeader L;e-
vonden en er werden vyf gyselaars team de mb.ur gozet als do werkeiyke marco-

. TaiErybdiajA9niet zou melden. an de Rooyheeft zice gemeld, wat hem matuurlyk
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'leveii 1:oatte. at gebeurde er ondertussen in Nan . - en Alasen. Dussen
d-eind N ovember reeds geevacueerd_, de bedoelin g was oia de gehele bevol
g van het Land van Altana en den Blesbosch naar het Noorderi to brengen.

iVe:Le en de gezinnen van Marie en Zus zyn in hot land van A • flab-lei/en,
verdreven	 an heard en huis met medenemin'e van het ho- o st-noodzakelvke en
de rest achterlathend. onder de "hoede" 	 onder de vernielzucht on ka-
pery - can de ""hunnen n , _het barbarenvolk van Europa, grgwalyker ego istAn
On mensenverachtersndan 	 hipik ook4 Ze trokken van o-, p.!7:Ttat l eoord naar
evatuatieoord, altyd aangeWezen 	 do stoel; het bed, de mat, het bord,
van een ander.. —.wilt de/t;betekent, 	 kunnen wy.niet issen....0 hoe Moeke
dit heeft doorg .xmaakt is me een raadsel: zy was zo eenzaam, altyd 	 haar
zelf, noolt goreied of getrokken, nu van het ene huis naar het andere...
verechrikkelyk. Marie moest o;) een_ z o lderkamertje van twee by twee be-
vallen, torwyl de . noodzakelyke htlp ontbaak, geen doktor, geen vrauwelyke
deskundige hulp, alleen ons Zus heeft haar-bygestaan in de barste nood.,
toen de dokter kwam, was eon der kinderen al geboren, toen volgde nog con
menske....een van .de kinderen stieff 'ne. 14 dagen, het kidn' had z.g. 	 Iroasii
gekregeA	 een bearlet i-elyke ziekte - on Marie had het ook	 ( op zich een
zee: gevs.arlyke ziekte op een kraambed ) Het kind word naar eon barak ge-

. bracrit in G-orkum, vader en moeder zagen het niett moor, het word begraven
zonder vad.er of moeder, het word aan 0.L.Heer teruggegevenln de grootste
eenzaamhe id.	 t kind. Van de ene kant een g,r oo t geluk, fat de ou-
ders zoveel zorgen te verzetten haddenti wellicht nog,:meer - morale dan mate-
rieele, dat dit verities niet volkomen tot huh is 'doorgedrongen, 	 ik kon er
althana niet de tragiek itinden, did ik . verwacht • zou . kebben. •

Ii:	
.zal riyn °erste bezoek aan Duesen na de bevryding	 het •

Noorden niet. verge ten, 	 maar • .. daeir kom ik nog op' terug:.
Pa et'i'lloe Vermeer waren 3 Januari 1945 geeVaCucerd, op ben

d.onkere, regenachtige , yskoude Januar iavond kregen
zy 

:opdracht b Innen
enkele urea bet hula te verlaten, sic-011AB mochten zy het allernoodzaakelyk-
ste meenernen, ze raoesten ofider aan de7dyk "upend° en sjouwende hoger op
zo in to • komen, goon hulp van auto' s, geen ltulpt van paardten wagon zelfs,
to voet,. in a seerpende koude en no kouder makena 	 als- beaelaars
en daklozen 1 ie pen ze die' nacht dr ie vier' uUr tot , ze' een voorlopig' dak
badd.en gevond.er,... een dak ja, anders niets, want .geen . kopje koff le- word
gepresenteerd, en uolz • zy trollen van lauds tot huistem talkena weeer to
moe ten c onstater en , dat de • 1 iefde van • de mensen voor hunZelf gro ter is clan
de liefde voor do evenmens, on dan nog de evenmens, die van alles'b,2roofd
en van alias ontstoken: een vluchtVerblyf' 	 j a, nee..
eon vluchtverblyf krygt 'aangewezen';''mae.r a11a,-'ook dat .. ds Vb0 rby Tk.heb
de zaken eon beetje vooruitgelopeni,ivant r eigenlYk ''toest	 alleen nog maar

'	 	 de toeatand beschryven van de periode, voor de bevryding van het , Neorden..
ga daar aan verd.er:

be_p_er lad  e van. tie y 1 le a ende I bommei;' • Van ong ev eer 15 December 1944 tot A-Fr il
1945. in doze periode kregen- we 'welt contact met 'Fier ibertus, hy was het
bai. st Vi,n ohs bevryd n.10 op 17 . 6eptetiber by de ihvasie van de luchtlan-•
dingstroepen; het blindehinstituut to Grave was spcedig in gebruik ale
lazaret -,;'oor de geallieerde malitairen; het' was daar moor oen kazerne don
een kloostel"geworden; de al to menseiyke liefde, die 'de geaillioerde voor
de.nederlandsek meisjcs opvatte.n-, ' "deed' .00k zyn sporen. golden binncn de
kloostcrlyke muren, "zoals trouwena overal geschiedde. Bove ndien was hot
instituut gezegend met een 'aantal' evacue' s ult Nymg,sten. Ne.t kloosterleven
von .de eenVoudige fraters word Wel' ernstig op de proer gesteld, Floribertus
speelde portier als enige kloosterling, aan de vooriant en Yad daar ruime
omgang met de m 11 itairen, terwyl' epic de buitenwereld in inn ig,e r contact
kwara met bet klooster on het klooster meta de buitenlereld. Ongetwyfeld •
heeft doze tooatand onzo goedo Floor een beetje van stroek gebraoht, oche.
nee, hy is de trouts° kloosterling gebleven, maar de invloed was merkbaar.
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• BREDA,
Half December Ii ebb 'We hem een,bedoek gebracht,ony kwam zelf

naar'Breda eind December, dus we hadden contact en5d1t word nogal cons
herhahla, schriftelyk en mondeling. Hy helpons good de eerste moeilyh?-.
heden te.overwinnen, want 'direct na de bevryding.zag het er hier met de
levensmiddelenpositie treurig pit, dit was workelyk5to Januari 1945 vel
de moeilyks tettyd van (le hole oorlog: de-Corlogvoering eiste nog ailed'
transportmiddelen op, zodat'er in het bevryde gebied niet veel binnen-w
kwamodlaar we hebben 'geen gebrek.gehade en ale, WO het gehad hadden zouden
we (tech niet hetbenemogereklagen, we waren tevryd van elle elende van
de moffen,... we konden weer ademen en we durfden de .straat weer op zone
der angst gegrepen te worden,*weeeisten, dat we weer veilie thuds zouden
komen ale :we '6 morgens het hUis verlietent.we wisten, dat onze gebrekki-
ee fiats tenminste niet meer.zou worden ageenomen, we behoefden (teen vrees
mese, te.hebben voor onze textiel,eroer dat beetje kleren dat we nog
hadden. Ja,t dat moot 4.1e, nog even vastleggene op. het.laatst van .de tezet+
ting moesten we ailemaal eon doken leelveren, on ondereoed 1 lakens enz.
voor de moffensaldaten. JA begrypt, dat we dear net erg %Et:7;14: op waren,
maar ais we het niet deden liepere we gevaar van huiszoeking 'en dan was
je alles kwyt. 2odoende hadden we zovat al one niet direct noodzakelyke
textiel opgeborgen, ender de viper boven de erker, met\- gymnastische
verbuilgin gen van onder on bovenliohaam kreop ik ender eon kast van de
slaapkamer dear om de boel op to bereen; oe hebben een deken ineeleverd,
maar niet io maan: we hebtsn eerst .eon eoede deken van ans gerui/d met
eon deken van eon arm mens, die totaal versleten was en deze laatste
hebben ze gekregen, de stinkers...de geode is near het arme mono verhuisd.
Zeewas. or tenranste eon Ilederlander geholpen door serf maatregel Van ded)
vuige bezetter. Ondergoed hebben we not ineeleverd; vroeger hadden IN(Sw
al onze radio. gegeven, jammer, maar dat was gebeurd... ik heb er spyt van
gehad.als hanee op -mynehuofd, tensiotte durfde ik niet te wagon he ache
ter te houden, omdat.de. Gestapo zo dieht in do buurt zat on doze heeTeoed
wiste dat ik radio- had. • In 1944. heb lh tech nog kens gez ion teen an(leee
radio to kopen en -eodoende• wisten we tech altyJ nog he.. nieuws.. ;de habhen
met die radio wat af3esjouwd, van het zielmnhuis naar huis on e)eeekeerd,
telkens els er cnraad was ging le weer wegven op kantoor had ik hem
Verne verborgen in een archiefkast, en iedere dae kreoo.ih daar in Orn

het nieuwe uit Engeland.op te vangen. Op edn hoer was het ding weer theis
,de moffen waren er nog en 's avunds, om tien uer zaten we te luistaren.
Teen we de radio afzetten, hoorden we achter het huis leeen, heel du1de1eh
on -het leek eon soldatenstap, ik dacht-Vast, dat v.erkocht was dat zou be-

'tekenen: opsluitinge verbeurd verklaring van de gohele huisraad on wzio
weet wat nog nicer.... his cen:bezetene rondo ik met het toestel naar bo-

TELEFôR4Q be t we3 te, sto ppen, maar ik begreep, dat dit tech tever3eefs zou
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zyn. Immers als ze het gehoord hadden zouden ze het hale hula alzoeken en
nog meer vdnden dan het toestel. Daarom hesloot ik maar weer om het naar
bone er to balen oneenvoudig maar of te wachten Ivat or zou gebeuren, Die
avond I lebben we	 o	 hot b Innen treden van de Gestapo, en ook de clan
die erop	 kwam echter niets, God zy clank, het liep weer geed
af.

Enfin, al doze en dergelyke - angsten - waren na do bevrydin g ID orby,
3.nisterden naar hartelust naar de radio, maar er was nog een erger dine dark
de zorgen om voed ingben kleci. 	 een veal erger kwaad n. 1 . de vliegende
bom.....	 waren monsterachtige gevaarten, die voor het eerst niet zo
heelvee]. indruk maakten, maar hoe lancer dat het duurde, des grotere angst
ontwikLelden. ze werden afgeschoten ait.alle riclitin gen, in vier benen
?'waxen ze over en longs ons huis in de richting Antwer pen. Net r)as een type
vliegtuig, log on zwenkend, vuur spultend uit de staart. Net  waren afschu-
vvelyke monsters, onberekenbaar vals. I west niet, wat het was, maar van
dio dingen zou ik gek,	 stapelgek geworden ` zyn. Ik vrees..de dood•niet, al-
thans ilc geloof, dat- ik die niet vrees....maar dat afschuvielyke eebroni
van li.e dingen, die a.ngtverwekkein.g i die gelatenhe id van die monsters, die
onberekenhaarheld, dat stomme gedlof van die dingen, dat maakte me woedend
en vervulde -me van een zo:tergende . haat tegen het systeem van oorlogvoe-
ring, dat 117. er werkelyk zenuwachtig van ,nerd. De weten,.chap, ,dat go als
mane macnteioos staat tegen 'de grillen van een dergelyk monster, maakte me
byna waanzinnig.	 teen het iertrouwen . op God verler,en zou hebben,
clan zo het misgelcTen hebber.,met me. Die angsten •faseineerden me eenvoud.
en was .de uorzaa.;:. ,van eon Verschrikkefyk.haatgevoel; !och., hoe scbrynend
het d.iepe Todd, da.It. die 'dingen .brachten jean . vythonderd. meter - van ons v an-
daan v	 er een	 eenhoerdery, waarin twee gezinnen, g ieder van vyf kin-
deren p.ehuisvest waren,: het gevoig ? ALLE kindoren dood., , tden kinderen,
on twee paar klaidetlaze ouders- i. in een moment, de kinderen gvuwelyk.
hurl liefiaampies 21,1111 ster.kken nog slechts van rnensen, hoofdjes van de romp
g erukt, enf in, Met to be sc hryv dn.. En •nu went il. • wel, dat dit ene g ev al
slechts een. heel klein za.ndkorreltje betek-ent , op het .brede strand van oor.7..ogr,

ik weet wok, dat dit .. kindertiental, slechts een miser:s r. ,kle	 '7etal
bethent van de millioenen onsehuldigen die het eleven lieten,. maar het besef
.cla t diezelf de vl legend.° bona een einde  laad kw. nen m aken aan myn a ip,en zes
kinderen,	 is waarschpilyk de oorzaak van hot felt, dat ik 'dit lead het diepst
gevoold hob. has het •onze verdienste l, dat . die born goon S O W meter dichtor by
viol ? -Vat bald n die eenvoudige yeerenmensen . getdaan-om zo, gestrafd to wor-
den ? Offer ?,... God ik dank U,. dat Ge dit offer . niet y arn mr• gevra.agd hcbt,
...dat is niet .0 .en verdienste, het is slechts een gunst gespaard te blyven,
waarvour we 

van 
hele seven dankbaar moeten blyven.

Vale van die dingen kwamen roridtom Breda terecht, Been en kale 'weft
echter - zyn gruwelen oi..)	 atdd zelve of. op dielate bevtolkineseen tra uitge-
braakt, de meesten werden buiten de stad C een sDervuur van B,reda naar •
Antwerpen ) onschadelykugema.akt en tot ontploffing gebraclat,,. zodat het ef-
fect', dat •cle dingen teweeg moesten brenc7en: . de verni.etiginA van Antwerpen
teneinde de aa.n.ve er van oorlogstu lg. orlimoge lyk to -maken, niet werd be re ikt
Ofseholea . de moffen	 heerg•ed wis•env dat •ze dit nooit zoilden b .ereiken gins en
ze er mee door,denkend	 er	 minstens nu en dan mensen mee worden ver-
Metigd ell dat was voldoende metier voor hen om ermee door •te g-aan b7na
tot het voor bun bittere einde toe. Er waren nachten, dat--we honderd van die
monster's teiden, een nacht - naar men zegt kwamen er 186 over. Net geluid
van irie . stomtne dingen klinkt me nu on dan nog in de . oren en dan komt dat
geweldige haatgevoel weer 	 in me op.... ilv-ischr0.....er SOITIS van, 0.1s .ik tot het
beef kom hoe een mens kan baton. •Ik kan begrypen, dat hy daardoor in sta.at
is om ondeordo.c.,.te vergeldingsmaatregelen to n.emen en als er goon enristen-
dom beston-1,	 wie zou dan beletten,	 dat het gehele duitse ,volk zou worden ult.•
geroolci ? Numaniteit alleen kan dit Met beletten.....
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Ondertussen.kwaMshet yborjaar, de overwinningen van de gealTi-
eerde'legers wezen erop,,dat het niet.lang moor kon duren; -maar vanuit
het Noorden bereikten ons droevige geruchten: honger, werkelyke en -ergo
honger, we maakten ons ongerust over bnze families, berichtan kvamen

11/	 vandaar niet ever, wel wisten we, dat 7ank en Ltssen geevacueerd waren, lip
we visten -ook dat or veel plat geachoten was, het kong niet anders 	
het zal Maart-April geweest zyn, teen me van eon ondergronds stryder

bericht kregen t1.1. dat alleS in leven was en dat ze het "goe:e
maakten; we konden het eigenlyk niet begrypen on maar half. geloven en we
bieyen in eon zekere onzekero stemming. Dan komen de starker° gertchten

eon bapitulat!e van Moffrika, totdAt eindelyk......op.5 Mei 1945 het
heie Mitleriaanse kaartenhuis in elkaar dondert, het vas goon geveldige
knal moor, die ermee vergezeld Vas, de bouwvalligheid Van het wtelsel
was al zodanig geopenbaard, det de. Labenstorting van het scheefhangende
huis, geen. peve1d1te geluiden meer veroorzaakte. Zo werkte ook die 0.1e-
bele ineenstorting ook niet zo stork meer op ons in. Maar het bcsef, dat
ru ook c'cedif7, contact mogelyk zoU zyn met onze familiel. heef:b ons tech
ontzettende vreugile gedaan. Die dagen van Mei, die eerste dsgen na de
capitu/atia was er eon groat onthousiasme ender het yolk, dat met dromen
stromde naar de villa van H.M.de Koningin, dA6 gelegsn was La Ulvenhout,
enkele kilometers von Breda. Ook vy trok77.en In de steet tree, een stoet
van duizenden, die defileerden yoor MX. on .de Prinses1 beiden met een
ilithoudingsvermogen van beminnelykheid groetend op het bordes van de
villa, pi: en -kele meters afstand van het publiek. Net was een ware demo.
strati° van trucy• aanhankelykheid en dic Pi gaveldig gevaardeerd. (Ts.,
het natitIcale gevoel is vel arg aangevakkerd in die jaren en de jubel
over Oranje niet gedoofd., We hebben beter leren beseffen, .dat ons. Koings-
.huis inderdaad wel enie vaarde voor; on had eft nu dit 1;uis tegenover
TCathiekaa2ulk eon "maardige houding,aanneemt'-.de Katholieken'varen zekor
tynns de bezetting DE goede nederlanders	 - geloof ik	 alle
begrypely17 yooroordeel en alle reserve tegenover Oranje verdvenen. Thans
beieffen	 dat de yryheld - IT symbool der Oranjtes - van onsehatbare
betekenls is'en doze Yryheid cinder de oranles urkregen en behouden, zal
ons sterken in het besdf,dat het gopd is eon' koningshuis to Woben, dat
niet anankelyk is van de willekeur van het yolk; het vol./ bier to ver-
staan als een qtel,Tetje rdddraaiers, hetzy commun isten of nationaalsocia-
listen, die do hod op stelten willen zetten. Moge in ePrancje de, nationale
eenheid on dat.is tegelyk het national() christendom warden bestemdigd
en hersohapen in een.eerrhead van werkelyke eendraehttta•Christust daarmee
het woord van onze Verstin	 wordend:"Le Christ avant tous".....
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We daehten, dat we nu we]. direct near de overkant van de Maas zouden
kunnen orn onze famine daar to begroeten, maar nee, hoor....de geallieerde
legerbestuurders lieten het niet toe, er kon niets finders been clan voedsel,
versnaperingen enz t en van deze gelegenheid hebben we wel gebru-Ikt gemaakt
Q:1 een en ander to st,nren, berichten kwamen snoedi ‘; los, vie kregen teen to

alles gezond, maar mager ....en alle bezittinge	 kwyt,	 .
trachtte in die tyd over te'llikkaii komen .0111 met een mealcairmetentransport

daar to geraken, maar dat mislukte, zodat vie maar rust ig moesten af wach. ten.
Het werd Juni eer we persoonlyk contact kregen, Pa on Moe Vermeer kviamen
over naar Breda, dat was natuurlyk een heel weerzien, toen kregen we alle
mogelyke evacuatieleed to horen,zy waren veel ouder en magerder geworden,
...de verdere gevolgen heb ik reeds bescl-ireven.

	

Myn eerste b.ezeek aan Dussen had enkele weken later plaats, da	 icon
teen no sledhts met a peciale passen, your familiebezook. word no 	 (teen
toe ;an verleencl...Iic was nu toevalligerwyze in net bezit van een pas veil&
een levensmiddelentranieort	 het Noorden; ik was n•l. near Vinkevoenw
ger/66st thet een-hole Vi7achte.Uto levensrniddelen'veor het gesticht van. de
zusters, , dat .daar gelegen was:' Ik had teen Rotterdam en den Haan; doorgere-
den en ge.zieri hob:de mensal verhongerd 'en verschrompeld waren; ik he'..) op
die toclit achter op	 viraelltwageh .heelwat uitgedeela aan de hongerende
kinderen, wat deed dat'goed en myri aankomst in Vinkeveen was een zegetocht,

. ..wat waren die ra enà en ge 	 ae konin to ryk. Enf in., zo de ende was
IL: in hot bezit van een. pas en ken de Maas. • by Keizersveer pas$eren v ia een
roe ib o :Aye Moeke , Ifarie en ZUS . mat  haar gezin en war en reef: weer in Dus-
sen, Marie met hear gezia	 in het winkeltje v,e..n van Dyk, dat was hun
woonvertrek,	 i	 een naburige kamer(tje). slieeen ze met hun alien. Toon lb
dear	 dat zal ik neeit vergeten: als een doodarm vrouvilce zat
daar een hoekje samengedoken	 LI'deke, geheel. verschrompel,t1 en geel van ni-
terlyk, ze was verrast en gelukkig om my t te zien t . myn bezo el. was. van to vo-
ren aangiekondic,, d, , maar ze huilde van geluk. en -verrassing. Wat. een toestand
Was dat daari• een withouteh tafel, enkele scharnele stoelen, zomaar met do
dent in	 een ,v. loe•r wankel van het rotte bout, geen bedekking 	 	 nee,
ik was -ineens in eenVoor ,y onbelcende wereld ge)laatst, .een, werelrl van
armoede. Doze indruk •zal	 niet licht 'veregeten.. Earle zal er no 	 sle.ent
nit, Zus . v:loonde. met . haar` gezdn. op e.e'n boerdery, zat or behoorl •e.ker voor

vMarie, leaar cibk berooid 'en ontheven van' all es wat 'het leven p.aneenean en
viaardig maakt. Enfin, V: zal Bier thane. niet verder over nitweiden, rayi, 	 in-
drukken' waren beftig .en toen	 hun vroegere liuizen co zier bad met de	 er-
schot van raeub•len' enz.,. vu.s die indruk helemaai vernietiger4;	 icon bier
vie in ig he 1pen het hie 1p er niet aan, ik kon niets 	 - s do en dan	 ed
spreken, en clan nog maar zeer hulpeloos. Titans is dat a.11es weer wat her-
steld, er 'is .wat geholpen van diverse kanten, ze zitten. weer ,in eigen
zy het zeer behelpend,, maar het L•ii.e.at . toch weer. :let	 van..Zus is van bui-
ten yJ eii:ig beschacliga,' meubiliar hebl. , en ze nog wel, lets gored, text:lei	 had-
den ze zoveel. rnegelyk meegenoraen. it:et !-r7' ,- van Ante, van r./L7•1: is zo n eed ale
Zeheel vervioest	 alleen de winkel en do bakkery is to hertsllen, do rest za7..
rneeten worden	 e'ebrolcen,	 het gehele dak lag er af. Yen het meubilair

	

'van :-,,eke was 'niets ► eer over dan spaanders, in do ruin nob ben we no 	 ee-,
zocht -near dingen: we vonden or nog de eeristo brief an Alex nit,	 ge-
sch.reven de besoneryving van de bootreis,nog enkele foto' s...feto's van
Pake non, p, oho el door let ruin erbleokt en Verstold, vie vonden er no 	 con

=,'-ndischpdoek, die Alex eons naar Lloebe gest-1112rd had en ofedh.eon 	 vol

	

met . gaten . zat, .Idoeke was er weer bly Dee., als her innerina aan haar	
• •

min an . weer: schreide :ze bitters tranen, cob, ais ze rr..; maar een wat van hew
viist, dan zou al het iced weer wel voorb:	 zo is eon moeder. En ik
heb haar getroost en g •ezegd, dat Japan bet nouook wal. ganw zou opgAven en
dat we wel r,• :oedig bericnt zouden hebben en den zie ik, dat ze dankba.ar , is
voor die troost,	 die troost doet maar weer hopen, on 7lOop is ...leven; is
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Meer en meer kwamen we tot de overtuiging, dat God ons byzonder ge-

zegend had; en we moesten lets doen om Hem onze grote dankbaarheid to tenon.
Maar wat ? Er was een plan in me gerypt, ik zou zo gaarne onze ouders een
verder rustig ongestoord bestaan verzekeren, dat kon allereerst eon uitinn
van opze eigen dankbaarheid zyn.Daartoe wilds ik myn huts besehikbaar ste3-
len, het huurhuis naast me, Pa en Moe Vermeer zouden er kunnen wonen en
Moeke zou or ook eon of twee kamers kunnen hebbene Maar 14oeke wil 'a' -le
ze wil hover in haar einen huisje terun, Pa en M,e Vermeer hebban het aan -
bed aanvaard, Pa is hartpatient, man niet meer werken en eeeft ne een ealf ja
jaar ziekteverlof gekregen,(Moe is oud, zeer cud geworden al gelooft re het
zelf niete Ze zyn thans by ons zolang tot or gelgenheid komt om het huis
naast ons to betrekken. Dat valt ook al niet mee, or bestaat tegenwoordig
een wnomignoodcommissie vanwege de vele verwoest- cebouwan is het niet mo-
gelyk de woningen vry te geven veer wi'lekeurine bewoni-g en als :misoi:enaar
heb je niets to vertellene On zich natuurlyh een heel geode maatrenol, maar
in dit Goval teen wel erg, nu onae et.6on ouders nenolpen moeten word:.
we bonen, dat dit probleem ook spoedig is ongelost.

Na 5 Mei began Nederland weer voor goed to love:, - de 1.e5Jrydinn van
een aedeelte van het land baf en zekere halfslachtigheid, en het einde van
de ovlog( was er nog niet, elle krachtsinspanninn was nog geeicht o2 de
oorlogvoering zelve. Nu ons land helemaal vry was, kwam or kracnt10 rene-
ring, die alle belangryke vraagstukken aan de'horens pakte; neL eci'lonsdier
dartelde nog maar steeds op elle gebieden door: neon schoeisea, wein 4a eten,
goen kleren, maar ny zyn we eon groot half jaar verder, en or is buitennw-
woon hard gewerkt, er 115 weer van alles, maar eraan to 1:owen is do kunst.
3erst moeten de getrotfenenngehelpen warden, natuurlyk, en desnoods dubbill
maar het gaat .traag, or zyn voorraden en die worden niet verdeeld, or
genoen voedsel, dat wordt gelukhig viol verdeeld. Z zien we b.v. nieta van
textiel, pet heel veel woe Ito kun je	 ie s los,euteren tilt de ntroe-,e Landau
van de distributie, maar dan is hot nog maar ronmel	 so-tie:len Inevn
je haast nog niet los, terw7l de winkels vol, nee over-.0] )ignen, nu teen
St.Nicolaas is er wf;eelRoed gem:tea 	 eok nel veel ronmel	 maar net is niot
te betalen. Donk n, niet, fat ik dit klaentennoen voor mezelf scryf, let is
de alnemene toestand; ik heb dank zy de .eriding van de zusLers :an Cnei:au
eon papa' nieuwe schoenen, oak 	 oak twoe kinderen, die schoenen kreen
ik door middel van can ziekenhuisrelatiee Fietsbanden heb ik ook als zioken-
huisamtenaar, Mini heeft er een paar geruild tegen een armbandhorlone, due
we zyngesteld.

:let vervoersptobleem is Groot 	 In Nederland: de moffon stalen alles
vat raids: treinen, auto's, lietsen, kinderwagens„ja zelfs de ste pen von
de kinderen werden eleegesleept naar Moffrika, zodat we wel erg ontredderd
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waren, de regerine neeft echter vele vrachtwasens gekocht, met vele daarvan
worden de busdiensten onder'iouden, een enkele trein rydt weer, maar het
kost tyd: als je van Breda naar Rotterdan wilt dan ku je eerst met de trein
naat Lage Zwaluwe, dan met de This near W.perdyk, dan met de pont over, ver-
v_lnens met de bus naar Sliedrecht en daar weer de train naar Rolterdam,
een prettig reisje voor mensen, die afwisseligg verlangen en die veal, Veel
tyd hebben, Van reizen komt dus nict veal, veer -lazier althans behoef je
er niet aan to beginners.

Dar) beel,aat er no can erobleem: ,de,kolen....verleden winter hebben
we netobt met de verwarming en met Licht en gas; gas was or net genoeG om
een warme maaltyd to bebruiken en thans niet veel meer; electriciteit was
en zeer weinin, we kenden '00 iratt per dad gebruihen, zodoendo zate; we 'sa-
vonds met een njtje van 15 kaare, waarby je nauwelyks lets ken lezen; er was
ook niet veal to lezen, want er was geen papier, de kranten waren niet ;ro-
tor dan dit blad paeier. Kolea waren er zc coed ale seen, we zaten in onze
grote helskamer de blauwbehken van de kou met een z•g• frontkacheltje, een
fornl-isje,	 dac teaelnel voor etenbereiding . moes6 zorsdrasen. Vie g3 n teen een
tydje in het studeerhamertje 'pan wonen, je begryet: een buishodden met
zee hinderen,	 twee dienetileisjes en wy nog,- daarby dan dikwyls nog een of
((leer loge's,	 dat was goon luxe, we voelden ons dan .eevacueerd i.Y1 eigen
huis,maar dat zyn zo 1!an die dingen, al woi'dt je er niet aan gewobn, je le t
40 erb-r n o n: en daamee nit.

.41 dan bcstaat er nog een probleem• dat . zachtjesaan opselostwordt,
maar de.;,	 een probleem was : de rokery, tydens de begetting • word het

mstnods inder, znwel in hoeveeneid als kw5.itelt, Belgie teelde een vry
greet kuantuim	 teelt - de z.g. Belgische ,,jag, die teGen fancy=pryzen
to hoop was: f.	 tot f. 15.-- per half ons was goedkoop, op het laatst.
Die ro nel, die het midden hield tussen zeegras en hcoi word ontzettend veel
gerookt, men nonnde het ook wet "floc de matras", want men sousde dat spul not
eel ,1 ean	 hnL veel we !! van ion snort nest, din rykelyk gezegdnd Was
met een vocht,	 dat mon gewoonlyl: aantreft op mesthopen, en de reul, was na-
vonant, maar 	 Nen'erland ruokte en dat was het voernaamste. 	 heb zelf
eigen te elt g'eteeld op het ziehen .euis, die was nog vry geed rookbaar.

-ilees was en is nog een artikel, dat erg schaars blyft, de moffen heb-
ben oen zodanige aanalg gedaan op onze veest'apel, dat er geen vlees vry hnan,•
immern	 -vee, dat overnebleven was moest allereerst benut worden ale
me l hvep, varkens waren er zo good als geen meer, die waren met hUn soortce
noten epreetrolj,en naar het Oosten. Maar ook dat wordt nu al veel bete(.

Met do levsnOmiddelen hnbben de gealliee'rden ons neluurlyk geholpoe on
del meet gezegd worden: dp een geweldige manier, vooral de zegonryke
solveretrehhIng dour middel an vliectuigen voor het Hoord n van one land
za .:2 een gouden b'adzy.de zyn , en blyven in de gesohieden ,is van Beeeland en A-
morjka,	 zyn duizenden mensen nog juist op tyd van eon elondie e henger-
duod ge -nr7waard d er deze vliegende voedselbrenger.s - wat een tegenste,ling
tot ,de tot clan toe gebr4(ikelykc ladingen van de vliegtuigen: bommen.

le-vennaat dus in alle opzienten vooruit, we hopen,	 dat ons land ,
s)0oVg tenminste w.er een bestaan kan bieden uit eigen bnonnen, als ons
Indio daaraan kan meewerhan, dan is dat een kwestie van tyd,	 zou dat niet
zyn - iota wat one helemaal niet kunnen veronderstellen - dan zoo hot er ze-
her weer niet hater op worden.	 •

Titans verryzen de kranten, weehbladen, tydschr iften enz. als padoestoe-
len lilt de gr,nd,	 ze worden groter en dih'er en de stof 'die zo gaan bleden
wordt weer vorzadigend voor guest en hart, boeken vorschynen er nog geen
goode...oeh dat za7. 	 spoedie bete worden.

De vn e rnaanste tetreien van beh„eftdbe7rediging hod	 thins wel af-
aeeraafd, non ve ,-dere be'schotwieeen zu lJen no: enhele andere hwesties die,er
aa, be l iandelean	 waarmede dan :let, slot zal wurden gegeven van doze uitvoeri-

ne base' ry-3ng van eigen belevenissen, oleo, gedac' ten en uitingen van de
b-;seLti Gs- en naoorloGstyd,
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flat is dan allereerst hetgociadt.enatiaL..-zedellkecvre.agstuk. Il zal
hierover niet uitvoerig zyn, do kranten, tydschriften enz. sehryven
genoeg over. ki as ons velkk die e verpest door de moraal van de rnoffen, na
cde bevrydine,in er dat niet beter 'op gewordem:zwarte handel	 in de meet
gruwe1yke u it ing en was e'en openbaar kvvaacl, do " a if ha.nde 1" noeut de re g e- Aik
rir, het, inder;ciaad het is eon zwaar vérgif, dat.het gewonex economiec:le.
laven van de natio en van het gezin doodt. N04 is 1:y niet helemaal ver dwe-
nen, radar doOr de beruchte geldzuiveringsraaatregelen van Minister Lief-
tink, is hot kwaad toch in de grondvesten aangetast, maar 	 niet
ovorwonnen en dat is het e?'ste; de.p.edaehten van de mensal zyn no niet
genermaliseerd. Door de morele stryd teen de moffen, vie Ike i.laats had eiet
voorhyzion -ran alle eerlykheid, is de leugen en het bedrog, 	 de onderkrui-
pery, het wezenlyk onwerkelyke in de mens, het onnna..L.Jurlyke no.tuurlyk ge-
worden. 9)e jeugd kent geen tgeht rneer. n dan vooral het zadelyk verval,
dat is de xruwelykste Pesb, die ons yolk getysterd heeft an nog, tyetert,
oegonnen met de moffen, waaraan Nederlandse vrouwen en me isjes zicil over-
leverden, is dat spel voortezet met de geallieerde strydkrael-2ten en natuur-
lyk toegenomen, oradat,de "vyandigheid" was weggevallen en voor de gemid-
delde Nederlander betekende dit sehynbaar• ook het wegvallen van alle

.sehroom en vrouwelyke rynheid• .bet is zoals eon pater qapuoyn het eon
dagen o ,de preekstoek zeide: " Vroeger hadden de kinderen snotpinnon,
nu....nu hebben do snotpinnen kinderen.i:	 Inderdaad gecotiggevondon,
maar qo diepere ondergrond ervan is•tragisch. Enkeiq maanden geled.en kreeen
WY een brief van eon jeugdvriend van me: Pater 14•van Hovell, tot ..Vesterf7.1er,
eon med.estudent van Meert, hy vroes, onze hulp in, eon 1110 1sjvafl een zee link
ne tte famine uit rieerlen•zeu uit de omgevimg van ,:ieerlen moeten 'verde/y.01R
omdat zy - als vele andere als duizenden anderen - eon babj moest 1,:ryGen
Zy w ist Geen raa,(1, haw ouders moesten onkutIrlig ,blyven	 en by daoll t
by Frans en Mini kan ik 1.10.4r op de good.° weg..terugkryc,?en, hovendien war; zvf

nota bene	 verloofd met eon Ned.erlander,	 die do verlevinL wel wilds aan-
heUden, maar. ...het kind nl.st wilde acee7 ter en van eon ieeerikaan. Jo besrypt,
hoe vie over zdit geval dachten....aenvarikelyk afwyzend, maar gedenkencl, dat
Christua ook Magdalena niet verstootte en dankbaar voor het grote ,geluk,

gespaard zyn gebleven van de oorlogsgruwelen, hebben we geaceppteer.7r .;
en hat eisje	 in oils te,,)ezin opeenomen, totdat alias good en wel achter	 de
rug was. Gehl het me isje was niet kwaad, zy was dankbaal. en 6.;ed, t, 	 oed
zelfs voor ilaar nederlandse verloofde, ik neb dit alleen meals eons even ver---
meld, om je to toren hoe ons Nederland thans is 	  r zyn acties oj	 tothe
gezet cm het aodedienstige.en morel° herstel to bevorderen, mope God.s zegen
op doze actie rusten. Net ial eon zware ‘taak zyn om ens yolk wedetora	 eon
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waardige laats to Leven under de beso:aafde voligen. Zn dan vorst,a i k cn-
der nbeschaafd" alleneerst Christelyk, de moffen hadden alle christendom ver-
volgd en zemogelyk totaal uitgeroeid, de jongere soldaten geloofden zelfs niet
meer in een God, hun "furer" was hun god. Die ontgoebeling zal hen missohien
tot nadenken brengen, maar ook de geallieerde militairen zullen andere leven
waarden moeten gaan vinden om tot een wereld te geraken i die de atoombom niet
als een fyn wapen beschotwti.

Na de bevryding krogen we de n zuiveringn i.deze werci ingezet met het kaal-
scheren van de maiden, die al ,to,vriendschanpelyk mt, do moffen waren omgogaan.
Dat was eon zeer onwaardige vertoninnrjonge z.g. B.S.-ors, grepon die maiden
op ;A/mat vast of sleen',en ze uit do ,wizen en dan werden ze on straat tussen
-en troe joelende mensen Iraalgeknint en geschoren en i n so 'Ave ge-vallen wer-
den bakenkruizen op de %ale hoofden geschilderd met teer of menie. 	 zagon
eon clan na de b a vrydlng oen dergolyl, exem'laat door de straten van Breda voort-
nejaagd, een vlan-;otje in haar	 gostoken, wat een :ertoning 	  eon citing
van verdierlyking, zo word devolkswil" bevredigd en dat mks i,ot begin van veal
elende. 0, denk niet, dat ik de landverraders en • de werkelyke collaraboteurs
nie4 zou villen stra.fen, natuurl yk, maar waan-dig aan een besclaaafd volk 	
desnoods that de doods l, raf, daar sexil ik ik net voor 	 terun, integendeel, naar
de wyze waaron thane de zuivering wardt l aangepakt is hemoltergend on hierop
kan geei zegen rusten. Men is uitgegaan van de gedachte, dat de volkswil bevre-
digd moot worden, ""sn d maar -de volkswil was vergiftdgd: de y olkswil l dat was
niets antlers dan uits elen van ersoonlyke grieven en 'aat, als ik een 'e*A1
aan myn buurMan 'lac; - by wyze van soreken - zou het een klein kunstje geweest
zynom ,hem to lathn onhalon als politick onbetrouwbaar; wannee'r men een keel.
een duitsor do hand gedrukt had of een hoed voor hem had afgehomen, dan was
dat voldoende om iemand maanden lang vast to zetten.•Zo zitten er nu nog tallo-
w zeer weinib.of 09.4chuldigen, zyn er hele huizen leeggestolen en geroofd
zyn do moedern van do hinde r en"nsso%alden, en de kindoren van hun vaders....
TTee, lI nderlond haaft ;?ion niot ma • dig getoond	 nolul7kIn, dat . nu door doze
werkelyk krachtine rbgeting maatregelen on touw.mn gczet om ook doze aange-
loenheid woa-diger on to lossen, maar na een ontzettend leed. 0, zeker, dit
iced is maar een vleugje ,:orgel ,:ken by het bed , Oat do moffen en de nsb over
ons volk brachton, maar het is nog steeds niet chrintelyk . om kwaad met kwaad
to vergelden. 0 , ja, do Fam.van Rossum....Anna was getrouwd met eon SS.-man,
H Y 4'. n 4'snon • o3 1 in Runland, de familie whs zeer duits-gezind, en Anna trok
een einsioen van hear gesneuvelde held...waarmede het gehele huishouden noont
worden ondernouden, eon oude tam:lie verkocht Lich fen de motten, de hole fa-
milie was 'zwaar N53-or, ze zyn van het Veer weggetrokken naar den Basch, gede-
flenereerds totaal aan,lager wal....Van Rossum en Zus ( de dik' e ) ilebben maan•
denlan:, vast gezeton, Anna zit nog vast....dit is oen aeval an diepe schulci
en daarom is die straf zeer en zeer terecht,opgelegd....Stassar van het Veer
ook yastrozet, terecht....Wien Simonis onbetrouwbaar,... en zo zyn er velen.
Franc:011s van Rossun is ...PRIMER geworden, God ' zy dank is daze roeping niot

verloren gedaan, ofscboon de ;hole famili' God verneten
Nu ben ik aan het einde van myn nieuws on besobouwingen. Baste•

.elex, hot zyn 30 ,bladzydon neworden, alles is niet n orteld, dat ken nattlurlyk
niet, later wordt dat ailemaai wel eons mondeling gedaan; je weet na ec'nter
het belannrykste: de gobourtenissen rondom ons, on onzo gedao:ten, 	 we7kc laat-
stin voor jou nisse. , ien meer van betekonis zyn dan de feiten zelvo, ik hopp, 	 dr
ih arm geslaagd ben je to laten leven in en met ons en yeoral • dat je tot het
besef zuit konen, dat or bier inzdeze betre.l':elyk kleine krind van mensen en
mensjes ware harten kloppen voor alles en leder, voor Jou in hetcbyzonder.
Wy ve:wac'Iten -ok van Jou voel, veal nieuws, en het 	 zou mebyzonder genoegon
dean als ge ook je gedacbten, je persoonlykheid legde in je schriftelyke ui-
t ingen.
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