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Heusdenhout in de oorlog
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat onze regio werd bevrijd en er -althans hier- een einde kwam aan 

de Tweede Wereldoorlog. Eind oktober 1944 was het zover. Het aantal personen dat die gruwelijke periode bewust 
heeft meegemaakt wordt allengs kleiner. Toch is het van belang om de ervaringen uit die tijd te delen met hen die na

ons komen. De geschiedenis vormt immers blijvend en bij uitstek een bron om van te leren. In de vroegere
Heusdenhoutsestraat, in het westelijke deel van Heusdenhout dat per 1 januari 1942 tot Breda ging behoren, bracht

Henk van Gils tot 1953 zijn jeugdjaren door. Hieronder vertelt hij zijn herinneringen aan de oorlogstijd.

De Vlucht
ʻBij de Bevrijding begon de Oorlogʼ, de titel van dit boek van Paul
de Schipper, kan ik zeer goed plaatsen als ik terugdenk aan mijn
eigen kinderjaren.
Van de oorlog merkte je in het Heusdenhout van toen niet veel.
Hoewel…, op 12 mei, na de inval van de Duitsers, besloten mijn
ouders, toen woonachtig in de Heusdenhoutsestraat niet ver van
de Teteringsedijk, evenals alle inwoners van Breda, de vlucht te
nemen. Omdat Heusdenhout toen nog een zelfstandig dorp was,
waren wij niet onderworpen aan de regels van Burgemeester van
Slobbe van Breda. Wij konden zelf bepalen waarheen wij wilden
gaan. Het werd de boerderij De Eykberg in Bavel waar mijn tante
woonde. Na een verblijf van enkele dagen zijn wij al terugge-
keerd. Ons huis stond nog gewoon overeind. Het had geen 
schade opgelopen. Alleen de achterdeur was opengebroken en
alles wat in de kelder in weckflessen stond, zoals fruit van eigen
bodem en alles van het varken, dat door Kees Kerremans in 
het najaar daarvoor aan huis was geslacht, was uit de kelder 
verdwenen. Door wie gestolen…? Het laat zich raden!

Radio
De Duitsers vonden het blijkbaar niet nodig ons dorp vaak te
bezoeken. Wij hebben ze tijdens de bezettingsjaren niet vaak
gezien, al moesten wij natuurlijk wel ons onmisbare bezit, onze
radio, inleveren. Daaraan viel moeilijk te ontkomen omdat in onze
buurt mensen woonden die bij de NSB waren. We bleven daar-
door verstoken van betrouwbaar nieuws. Ofschoon….het nieuws
van Radio Oranje vanuit Engeland op 4 september 1944, waarin
werd beweerd dat de bevrijders al in Breda waren, heeft mijn
ouders flink opgebroken.

Fahrrad
Op dinsdag 5 september 1944, later Dolle Dinsdag genaamd,
sloegen de Duitsers en hun trawanten op de vlucht, en alles en
iedereen was in rep en roer. Mijn vader achtte het toen veilig
genoeg om zijn fiets, die hij in het schuurtje de hele oorlog in het
stro verborgen hield, tevoorschijn te halen om bij bakker Welten

die op de Teteringsedijk woonde, te gaan kijken of daar mis-
schien nog wat brood te halen was. Bij terugkeer thuis zette hij
zijn fiets tegen de appelboom op het erf en ging binnen vertellen
dat hij nog een halfje had kunnen krijgen. Meteen daarna trof hij
echter buiten twee jonge Duitse soldaten op de vlucht, bij zijn

fiets. Omdat mijn vader tijdens de oorlog bij bierbrouwerij de Drie
Hoefijzers onder een Duitse directie had moeten werken,
begreep hij meteen wat de mannen zeiden: “Wir wollen das
Fahrrad haben.” In zijn eigen Duits legde mijn vader hen uit dat
hij die fiets nodig had om elke dag naar zijn werk te rijden in
Breda. Maar daar maalden die twee niet om. Mijn vader gooide
het razendsnel over een andere boeg toen hij een paar van onze
kippen over het erf zag lopen. En weer in zijn eigen Duits vroeg
hij of ze “vielleicht Hunger hatten.” Hij kon dan wel voor “Eier”
zorgen. Hij had geluk. Sie wolten gerne Eier haben! Die moest
vader dan wel even bij overbuurman Sterkens halen, want zijn
eigen eieren waren voor de kinderen. De Duitsers hadden daar
begrip voor. Mijn vader pakte binnen een tas, sprong op zijn fiets
en zei: “Ik ben zo terug.”
De twee soldaten gingen op de regenput zitten, maar…. vader
Van Gils was weg en bleef weg! Mijn moeder begreep al gauw
dat dit niet goed zou gaan. Zij haalde ons langs de achterdeur
naar binnen en langs de voordeur stuurde ze ons eruit. “Ga maar
bij de buurkinderen spelen,” kregen wij te horen. Om een lang
verhaal kort te maken: de soldaten bleven een dik half uur 
wachten en begrepen wel dat ze ertussen genomen waren. En
omdat moeder zich ook niet meer liet zien, zijn ze vertrokken
zonder Fahrrad en zonder Eier. Vader was die avond pas laat
thuis en heeft uit veiligheidsoverweging die nacht in de schuur 
in het hooi geslapen. Maar de twee Duitsers zijn niet meer 
teruggekomen.

Baby-zusje redt situatie
Een zeer gevaarlijk situatie ontstond toen op een dag een Duitse
officier bij ons aanbelde. Hij had de opdracht om te bekijken of
onze woning geschikt was om Duitse soldaten in te kwartieren.
Als iets mijn vader tegenstond dan was het wel de Moffen op
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welke manier dan ook te helpen. Met grote tegenzin moest hij de
bezoeker wel binnenlaten. Deze begon met het bekijken van de
beschikbare ruimte en begon al snel vragen te stellen. “Is er
koud en warm stromend water aanwezig in deze woning?” 
Mijn vader met zijn opgedane kennis van de Duitse taal begreep
wel wat die Duitser wilde weten. Hij nam hem mee naar de 
keuken en legde uit dat, door de zwengel van de pomp te 
bewegen, ijskoud water uit de grond kon worden opgepompt en
door de koperen kraan kon worden afgetapt. Vervolgens duidde
hij in “zijn Duits” hoe daarna met een grote ketel en de platte-
buiskachel warm water kon worden verkregen. Daarna kwam hij
met een grote zinken wasteil tevoorschijn, waarin wij kinderen
elke zaterdag werden gebaad. 
De Duitser begreep het wel en wilde daarna weten waar de wc
zich bevond. Hij keek zeer verbaasd toen mijn vader hem mee
naar buiten nam en naar de schuur liep om hem daar binnen de
wc te wijzen. Hij zag daar een houten poepdoos met deksel om
af te sluiten, repen krant als wc papier en een emmer water om
door te spoelen. Mijn vader keek daarna eens naar het gezicht
van de Duitser en dacht: die houdt het nu wel voor gezien. 
Maar nee… tot grote schrik, en niet alleen van mijn vader, wilde
hij ook de zolder nog zien. Dus terug naar binnen, tweede deur
links, via het kleine trapje kwamen ze in de opkamer. 
Dit was de slaapkamer van mijn ouders, waar mijn moeder nog 
in het kraambed lag na de geboorte van mijn jongste zusje 
(geb. 22 sept 1944), dat onder de trap die naar de zolder ging, 

in haar wiegje lag te slapen. Onder het gewicht van die zware
Duitse soldatenlaarzen kraakte de trap toen hij op de eerste
trede stapte, dusdanig hard dat de kleine wakker schrok en hard
begon te krijsen. 
Dit was voor de Mof de druppel die de emmer deed overlopen.
Een krijsende baby was blijkbaar te veel. Hij keerde op zijn
schreden terug en mompelde:” Es ist unmöchlich hier.” Hij verliet
ons huis en verdween van het erf. Die beslissing is bij mijn weten
de enige keer geweest dat mijn vader het met een Duitser eens
was. Hij slaakte een zucht van verlichting. Mijn moeder begon
hardop te huilen toen onze onderduiker, die al die tijd op zolder
diep weggedoken in de spekkuip had gezeten, trillend en bevend
tevoorschijn kwam. Als hij was gevonden……?! Kleine zusje,
enkele dagen oud, was onze redding.

Bevrijding
Het duurde daarna niet lang meer of onze Poolse bevrijders 
kwamen. Ze kwamen over de Poolseweg en de Tilburgseweg
naar Breda en dus niet door onze straat, want daar waren ook 
al lang geen Duitse soldaten meer. Wat wel angstig was, was

natuurlijk het bulderen van de kanonnen van de tanks en de 
artillerie. Op die 29ste oktober was er tegenover ons, terwijl 
wij in onze kelder verbleven, een granaatinslag in de middelste
woning van de drie huizen onder één kap. Uitgerekend bij een
NSB-familie. De twee bewoonsters die toen in de schuilkelder bij
de familie Sterkens zaten, waren juist even terug in hun huis om
wat eten klaar te maken en werden getroffen. 

De gevolgen waren verschrikkelijk. Een van de dames was zwaar
gewond door een granaatscherf en bloedde hevig. Vader
Sterkens kwam mijn vader halen om te helpen en samen hebben
ze haar zo goed mogelijk verbonden en op een handkar naar het
St. Ignatiusziekenhuis vervoerd tijdens het heen en weer schie-
ten van Poolse bevrijders en vluchtende Duitsers. Een hachelijk
karwei dat voor hen beiden goed is afgelopen, tot grote opluch-
ting van hun achtergebleven gezinsleden. 

Welkom
Het meest geruststellend was dat
we bevrijd waren, verlost van de
Moffen waarvoor we vijf jaar grote
angst hadden gehad.
Leuk te vermelden is ook nog dat
zeer kort daarna Poolse soldaten
kwamen vragen of ze bij ons een
aantal dagen in ons huis konden
verblijven. GEEN ENKEL PRO-
BLEEM! Zij werden met open
armen ontvangen: Onze Bevrijders.

Henk van Gils (*1938)

Uw verhaal?
Ook in het volgende nummer van Heusdenhouts Nieuws
kunt u lezen over herinneringen aan WOII. Een periode die
diep ingreep op het dagelijks leven van bewoners, ook op
die van Heusdenhout. Hebt u nog herinneringen aan die tijd
en bent u bereid om die aan ons te vertellen? Wij leggen 
ze vast, evenals kopieën van aanwezig fotomateriaal, in de
archieven van Heemkundekring Paulus van Daesdonck. 
Laat het ons weten via nieuws@heusdenhout.nl 
of 076 5810024.
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