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En er gebeurde nog veel meer!
Trots bieden wij aan
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H

oera! Dit najaar is het 75 jaar geleden, dat Brabant bevrijd werd van de Duitse bezetters door de
Geallieerde legers. Na de mislukte luchtlanding bij Arnhem en de verovering van Antwerpen werd de
Maas de scheidslijn tussen het bevrijde Zuidelijke deel van Nederland en bezet Noord Nederland.
Heusden en omliggende dorpen lagen in het najaar van 1944 midden in de gevechtslinies, met alle
gevolgen van dien. Ook ons Hékèse is niet gespaard gebleven. In deze editie zoomen we in op de verhalen
uit ons dorp uit die periode. Het is een prachtige verzameling geworden van onderwerpen als hoe men
omging met schaarste van voeding, de geschiedenis van de kerktoren, de evacuatie en de bevrijding zelf.
De redactie dankt iedereen die zijn verhaal met ons heeft gedeeld.
Uiteraard vindt u natuurlijk ook weer een verslag van de vele activiteiten die afgelopen zomer plaatsvonden in ons dorp. Het blijft iedere keer weer een feest om aan onze krant te mogen werken!
De volgende editie komt eind Januari 2020 uit. Graag stukken voor 31 december insturen, dit kan via
dehekesepost@hedikhuizen.nl
Redactie:
Carine Laura
Mariëlle Wendy

in ons dorp

Hoe leuk! die kraampjes langs de weg

Hékese pruimen
Afgelopen zomer hebben wij weer genoten van een goede pruimenoogst.
Onze twee prachtige bomen zaten bomvol en de takken hingen zowat op de grond.
Door de droogte hebben we regelmatig de bomen goed water
gegeven, zodat ze konden genieten van de zon en water.
De verkoop aan de straat is dit seizoen weer goed gegaan,
en met warme dagen zijn Boet en ik ze rond gaan brengen met
de bakfiets-express.
We kwamen op het idee om heerlijke pruimenjam te gaan
maken en ook te verkopen. De pannen kwamen op het vuur en
moeders aan de kook. Boet vond het heerlijk met alles wat ik
deed te helpen. De jam vloog van de tafel en ik in de avonduurtjes weer bij maken zodat we genoeg voorraad hebben.
Vorig jaar is de opbrengst naar een ziek jongentje Sem gegaan, toen
nog 2 jaar zodat hij in het buitenland geopereerd kon worden,
dit jaar gaat het naar de hartstichting voor kinderen. Daarom wil
ik en Boet jullie allemaal bij deze bedanken voor het afnemen van
de pruimen en de jam. Ook leverde dat ons leuke reacties op!
Zo kregen we van Emmy Hendriks een heerlijk recept en van Corry
de Hart een prachtig gedicht over pruimen. Dit wil ik graag met jullie
delen. Veel liefs en tot het volgend pruimen seizoen
Esther en hulpje Boet Bruijsters
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Recept CLAFOUTIS
Clafoutis een fruittaart, met de smaak van Bretagne en de
pruimen uit Hedikhuizen van Esther.
Gebracht door de pruimen-express

Jantje zag eens
pruimen hangen
Jantje zag eens pruimen hangen,
O! als eieren zo groot.
't Scheen, dat Jantje
wou gaan plukken,

Ingrediënten
Pruimen, hoeveelheid afhankelijke van de vorm.
2 eieren,
1 eierdooier,
125 gr. kristalsuiker,
75 gr. (room)boter + wat boter voor de vorm,
75 gr. bloem,
125 ml. (volle)melk,
125 ml. room,
poedersuiker voor de afwerking.
Bereiding
Beboter een ronde taartvorm max. 24 cm doorsnee, of zes
kleine bakvormen (type Crème brûlée)
Was en droog de pruimen, snijd deze over de helft en haal
de pit eruit. Vul heel de vorm met de halve pruimen, goed
tegen elkaar.
Laat de boter zachtjes smelten, hou apart.
Klop de eieren en de eidooier samen met de suiker tot
een schuimig geheel. Klop er dan de boter en de bloem
door. Voeg vervolgens de melk en de room toe.
Verwarm de over voor op 180°C.
Giet dit mengsel door een zeef over de pruimen.
Bak de clafoutis ongeveer 35 min. gaar in de oven.
Af laten koelen en voor het serveren, lauwwarm
of koud, bestrooien met poedersuiker, eventueel een
dotje slagroom. Deze clafoutis kan men maken met
allerlei soorten fruit.
Emmy Hendriks

Schoon zijn vader 't hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
Noch de tuinman, die het ziet:
Aan een boom, zo vol geladen,
Mist men vijf, zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
En niet plukken; ik loop heen.
Zou ik om een hand vol pruimen
Ongehoorzaam wezen? Neen !
Voort ging Jantje, maar zijn vader,
Die hem stil beluisterd had,
Kwam hem in het lopen tegen
Vooraan op het middenpad.
Kom mijn Jantje, zei de vader,
Kom mijn kleine hartedief!
Nu zal ik u pruimen plukken,
Nu heeft vader Jantje lief.
Daarop ging Papa aan 't schudden,
Jantje raapte schielijk op.
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
En liep heen op een galop.
Corrie de Hart
dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Hedikhuizen krijgt geen genoeg van bloembollen planten
Ondanks het slechte weer zijn er voor het derde jaar bloembollen geplant in ons dorp.
De dorpsbewoners en de kinderen hebben samen 10.000 bollen geplant. Ondanks het slechte weer hadden
ze mazzel met de regen. Precies in de twee en half uur dat de bollen werden geplant was het droog.
Dank je wel weer voor de inzet, we gaan ze in het voorjaar weer bewonderen.

Lief @ Leed
Gefeliciteerd
Coby en Lambert Zwijger
uit de kerkstraat,
Lenie en Hans van Beurden
uit de Lambertusstraat en
Tineke en Jan van Drunen
uit de oude schoolstraat

Aankondigen /oproepen
Zondag 27 oktober van 11.00-14.00 uur organiseren
Harmonie de Eendracht Heusden + Harmonie de
Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk een najaarsconcert in de Leerfabriek.
Zoals u waarschijnlijk al gezien of gelezen hebt, is er
een Enquête Dorpsactiviteiten rondgegaan. U kunt
deze invullen en inleveren op Lambertusstraat 5 tot
eind oktober. Heel hartelijk dank voor alle reacties
die al binnen zijn! Hanneke Heydenrijk.

met jullie gouden jubileum!

Welkom
Nieuwe bewoners in de kerkstraat en
Oude Schoolstraat

Binnenkort zal er een toneel improvisatie groepje
worden gestart in Hékese. Wil je meedoen meld je
dan aan bij Corry.Quekel@gmail.com of
Jansencarine@gmail.com
Wie wil er zijn lievelingsrecept delen in deze krant?
Stuur een mailtje naar dehekesepost@hedikhuizen.nl
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Twee bijzonder moedige dorpsgenoten
Het is goed om na 75 jaar eens even stil te staan bij twee bijzonder moedige dorpsgenoten.
Tijdens de herdenkingen van afgelopen 4 en 5 mei aan de tweede wereldoorlog 1940-1945,
gingen mijn gedachten terug naar het verhaal wat zich afspeelde in Hedikhuizen.
Het is 11 november 1943.
Een viermotorige Amerikaanse bommenwerper keert terug van
een bombardement op Munster. Tijdens de retourvlucht wordt
de bommenwerper getroffen door het Duitse afweergeschut. In
de buurt van Dussen stort het vliegtuig naar beneden. De commandant heeft opdracht gegeven het vliegtuig te verlaten. In de
omgeving van Heusden vallen drie Amerikanen in handen van de
Duitsers en worden krijgsgevangen genomen. Twee of drie leden
van de bemanning vinden onderdak bij Gert van Ooijen uit
Hedikhuizen. Jan van Bommel ook uit Hedikhuizen wordt er door
Gert bijgehaald omdat hij zelf geen Engels verstond en wist dat
Jan van Bommel het Engels wel machtig was. Gert heeft er tot
zijn dood niet over willen praten. Dat hij veel voor deze vliegers
heeft betekend staat zo vast als een huis.
Navraag bij zijn kinderen of deze nog een tip van de sluier
konden oplichten leverde geen ander antwoord op dan,
“We wisten niet beter dan dat ons vader wel erg vaak en heel
royaal de katten, in de schuur, eten ging geven”.
Ook bij bezoeken aan de oudste inwoners van ons dorp wist men
niets van wat er zich had afgespeeld. Dat hier toch sprake was
van bijzonder moed, in een tijd dat dit echt niet vanzelfsprekend
was, wordt onderstreept door persoonlijke oorkonden van zowel
de president van de Verenigde Staten van Amerika Dwight
Eisenhower, als van de Britse Luchtmaarschalk Opper
Commandant van de Geallieerden.
Misschien zijn er nog mensen die zich iets herinneren van dit
voorval of uit overlevering hier iets meer van weten.
Ik zou het graag horen.
Hans van Beurden

De meeste feitelijkheden uit dit stukje heb ik ontleent aan een boek van Leo Sikkers uit 2002.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Van onderdrukking naar bevrijding
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Brabant bevrijd werd. Het Schotse 51st Queen’s own Cameron Highland
Division heeft in eerste instantie Elshout, Herpt, Heusden, Heesbeen en Doeveren bevrijd. Vanwege de
ligging in een hoek tussen de Maas en het Hedikhuizer Maasje werd Hedikhuizen niet actief bevrijd.
Er werd vanuit gegaan dat de Duitsers zich over zouden geven of zelf de Maas over zouden steken.
Dit gebeurde ook. De Poolse militairen zorgden er daarna voor dat de Duitsers niet konden terugkeren.
Hoewel bevrijd, brak er voor ons dorp nog een periode van angst en verdriet aan, omdat de Maas de
frontlinie vormde en dat de hele winter van ’44-’45 bleef. Dit is ook wel bekend als de Hongerwinter.
In Hedikhuizen heeft men, wat we gehoord hebben, niet echt honger geleden omdat het een boerendorp
was. Men kon altijd wel wat ruilhandel opzetten. Zoals Jan van Geffen zo smakelijk vertelt in het boekje
‘van onderdrukking tot redding’: de meeste mensen willen er niks over kwijt, maar ik vertel het gerust. We
hebben in die jaren heel wat gesmokkeld en in het zwart verkocht. De tijd dat we voor een paar kwartjes
een hele dag bij de boeren moesten werken, was gelukkig voorbij. Dan vertelt Jan van de koe die 30 liter
melk per dag gaf, waar zijn moeder kaas van maakte. Het grootste gedeelte daarvan ging naar de Maas,
naar de ‘parlevinkers’ (handelaars die met bootjes bij de rivierschepen langszij kwamen om hun waren te
verkopen). Dat bracht volgens Jan grof geld op. Maar ook naar Den Bosch waar enkele rijke relaties alles
over hadden voor voedsel.
“Mijn broer was op een keer net
de deur uit met zeven kilo boter,
die hij naar Den Bosch moest
brengen, toen controleurs binnen
kwamen met iemand aan wie wij
even tevoren 25 kilo tarwe hadden verkocht. Van de boete die wij
kregen wegens zwart handelen
hebben we geen probleem
gemaakt. Dat werd wel weer
opgelost met andere handel”.
Koren werd geruild tegen kolen en
al wat het gezin verder nodig had.
Bakkers uit de omgeving betaalden, wat er ook gevraagd werd,
voor tarwe en rogge. Zij konden er
altijd weer aan verdienen door
brood zonder bon te verkopen.
Een controleur die kalveren en koeien moest vorderen voor de Duitsers, liet op een keer alles ongemoeid
toen hij met de nodige tarwe en boter naar huis kon gaan. In zijn gezin moest ook gegeten worden. Mensen uit de buurt betaalden volgens Jan geen woekerprijzen.
Maar er werd natuurlijk op een bepaalde manier afgezien. Van alles werd er door de Duitsers in beslag
genomen van vrachtwagens, fietsbanden en heel veel koeien en varkens. Dit laatste vooral om de Duitsers
en het Duitse volk te eten te geven. Alles ging op de bon en voor de vele grote gezinnen was het iedere dag
weer een uitdaging om aan de eerste levensbehoefte te kunnen voldoen. Veel jongere mannen moesten
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onderduiken om aan de Arbeidseinsatz — jonge mannen die door de Duitsers werden gedwongen om in de
Duitse industrie te werken— te ontkomen.
En dan altijd die verduisteringen, er mocht geen straaltje licht uit de huizen komen en alle licht op straat
werd gedoofd, omdat de Duitsers niet wilden dat de geallieerde vliegtuigen konden zien waar ze ergens
waren. Later in de oorlog kwam de ‘spertijd’ daar nog bij, niemand mocht op straat van zonsondergang tot
zonsopgang. Het allergrootste verlies was het verlies van vrijheid. Allerlei beperkende maatregelen die
door de Duitsers werden opgelegd hielden in, dat je niet meer zelf kon uitmaken wat je zei en wat je deed.
Voor elke overtreding kon je een zware straf krijgen en daardoor moest alles in het geheim, wat ook
verraad kon betekenen.
Op het eind van de oorlog in het najaar van 1944 kwam
Hedikhuizen in de frontlinie te liggen. De geallieerde
legers boekten succes en snel werd het zuiden bevrijd,
zoals Eindhoven al op 18 september 1944 en
’s-Hertogenbosch in oktober 1944. Er was alle hoop op
een snelle bevrijding van ons gebied, maar dit werd een
teleurstelling. De Duitsers kwamen steeds meer in het
nauw te zitten en begonnen zich terug te trekken naar de
overkant van de Maas. In het duister van de nacht zetten
ze veilig hun artillerie en ander materiaal over de Maas,
die door de hoge waterstand gecombineerd met een
zware storm, een onverwacht obstakel vormde. Als
laatste werden de manschappen over gezet. Zo ontstond
er een nieuwe frontlinie en overal waren granaatinslagen
te horen De bevolking moest vaak schuilen in kelders,
zoals de 64 mensen in het protestantse kerkje aan de
Hoge Maasdijk.
De Duitse troepen wilden alle hoge ‘uitzichtpunten’
vernietigen om de geallieerden geen uitzicht te geven
over wat de Duitsers aan de overkant van de Maas deden.
Zo werd in de nacht van 4 november de toren van de
Katholieke en het Protestantse kerkje opgeblazen. Zo
werd de koster door de Duitsers bevolen om een ladder
tegen het Protestantse kerkje te zetten, om later explosieven in de toren te kunnen plaatsen. De koster haalde de
ladder weg, zodat de explosiedienst niet in de kerktoren
kon komen. Toch werd hij gedwongen de ladder opnieuw
te plaatsen en waarschuwde hij net op tijd de mensen die
in de kerkkelder schuilden, zodat zij konden vluchten. Een
paar minuten later vloog de toren de lucht in.
Deze ramp overkwam de Heusdenaren wel namelijk de Stadshuisramp van 4 november 1944. Op de
laatste dag van de oorlog, terwijl de Schotse bevrijders al in Drunen waren, hebben de Duitsers een
verschrikkelijke ramp veroorzaakt in Heusden. Heusden werd opeens het middelpunt in de wereld, omdat
men met afgrijzen berichte over deze moordachtige daad van de Duitsers. Ook in Heusden moesten alle

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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hoge gebouwen en torens worden opgeblazen. En ook hier schuilden veel mensen (ruim 300) in kelders,
onder meer in het stadhuis.
De gemeente Heusden had nota bene overlegd met de Duitsers zodat de mensen konden schuilen in het
stadhuis. Mede daardoor had niemand kunnen bedenken dat de Duitsers zo onmenselijk zouden zijn om
het stadhuis op te blazen. Toch hebben de Duitsers in de nacht van 4 op 5 november springladingen
aangebracht en deze laten ontploffen. Op de ochtend van 5 november was Heusden weliswaar bevrijd,
maar helaas in diepe rouw, want 134 mensen kwamen om bij deze ramp. Heel Heusden was bezig
gewonden te verzorgen en lijken te ruimen. De Schotten hebben in hun oorlogsjournaal gemeld dat de
Heusdenaren niet echt blij leken te zijn….wat wil je!!! Op deze mensonterende manier hadden de Duitsers
hun vernietigingstactiek in Heusden tot op het laatste uur uitgevoerd. Wat een ‘Herrenvolk’.

Het jongetje naast het graf
Een aangrijpend verhaal is dat van Hans van Alfen, die een groot aantal broers is verloren tijdens de stadhuisramp. Hans van Alfen is na de oorlog geboren, leeft nog steeds en heeft zijn familieverhaal verteld via
een hoorspel, dat te horen is via www.brabantremembers.com (verhalen nr 4 en Heusden op de kaart)
Hans is zijn roepnaam, maar hij draagt de doopnamen van zijn vier overleden broertjes en zijn overleden
nichtje, namelijk Piet, Jan, Joop, Hans en Rietje. De familie van Hans woonde in 1944 vlak naast vliegveld
Welschap bij Eindhoven. Vader was politieman en moeder verzorgde het gezin. Op 3 September 1944 werd
dit vliegveld regelmatig gebombardeerd en moeder besloot om met haar gezin naar haar broer en zus in
Velddriel te gaan. Op 23 September was het ook in Velddriel niet meer veilig, dus besloot moeder terug te
gaan naar het bevrijde Eindhoven. De brug van Hedel was echter vernield zodat het gezin naar Heusden
vertrok. Ook hier werden ze belaagd door het oorlogsgeweld. Vanaf 28 Oktober 1944 ging het gezin van
Alfen iedere dag schuilen in de parterre van het Stadhuis van Heusden. In het hoorspel hoor je het geweervuur en de granaten inslaan. De kinderen zijn heel angstig en moeder sust ze door te zeggen “De muren
zijn zo dik, niemand kan die opblazen”. Toch gebeurt dit wel op 4 november.
Moeder zit met Hans op schoot en zij voelt het leven uit haar kind wegstromen. Moeder overleeft de
ramp maar verloor haar 4 zoons en haar nichtje. Alle overleden personen werden in een massagraf
gebracht. Toen Koningin Wilhelmina later dit bevrijdde gebied bezocht gaf moeder een brief aan de
koningin waarin ze vroeg haar kinderen te mogen opgraven uit het massagraf. Dit proces wordt versneld
door het trieste verhaal van de brief. Op 5 Juli 1945 gaat vader zijn kinderen identificeren. De identificatie
werd vereenvoudigt omdat moeder de exacte plek wist waar ze in het stadhuis hadden gezeten en
bovendien hadden haar overleden kinderen zelfgemaakte kleren aan, gemaakt door moeder van oude
politie uniformen. Op 9 Juli 1945 werden de kinderen herbegraven op een kerkhof in Eindhoven.
Hans van Alfen werd na de oorlog geboren en kreeg de roepnaam Hans. Dit was als het ware het tweede
Hansje in het gezin en, zoals hiervoor beschreven, kreeg hij de doopnamen van zijn dode broers en nichtje.
Iedere zondag gingen zijn ouders en hij naar het graf, vandaar de titel van dit verhaal: Het jongetje naast
een graf. Wat een lot van een familie op de vlucht voor het oorlogsgeweld! En wat een beladen familiegeschiedenis voor de huidige Hans van Alfen, die zoals hij zelf vertelt, in zijn kinderjaren heel veel verdriet
heeft gevoeld.

Hedikhuizen was bevrijd!
De wijde omgeving van Heusden is bevrijd door Canadese en Schotse militairen, die door iedereen de
Tommy’s werden genoemd. Voor veel mensen brachten de geallieerden niet alleen de vrijheid weer terug,
maar ook het genoegen om chocolade, kauwgom en een echte sigaret te proeven. De mensen waren
natuurlijk erg blij dat ze bevrijd waren, maar voor velen zou er nog een roerige tijd aanbreken. Zoals

8

{ in ons dorp }
gezegd, Hedikhuizen lag in de frontlinie en hele dagen werd er met artillerie en granaten geschoten
naar de geallieerden. In dit gebied zijn ook veel V1
raketten ingezet die onherstelbare schade veroorzaakten. Bijna heel Hedikhuizen moest evacueren
omdat het te gevaarlijk was om hier te blijven. Velen
trokken naar familie of vrienden in Haarsteeg,
Nieuwkuijk of Vlijmen. Sommige trokken noch verder
weg en hele gezinnen moesten met elkaar leven in
vaak erg kleine ruimtes. Een enkele boer mocht hier
dan blijven om zijn vee te melken en zijn land te
verzorgen. Maar deze moest zich dan weer aan de
‘spertijd’ houden.
Zo vertelde dorpsgenoot Piet Bruijsters dat hij met zijn familie ging evacueren, eerst 2 maanden naar het
fort en daarna 5 maanden naar familie in Cromvoirt. Hij herinnert zich de vlucht van zijn huis naar het Fort.
Hij liep aan zijn vaders hand en het land was zo drassig dat hij met zijn laarsjes regelmatig in de klei
gezogen werd. Het Fort was onhygiënisch, ze hadden last van luizen en de schurft. Ook met vele gezinnen
samenleven gaf problemen, maar ondanks alles kwam Sinterklaas op 5 december gewoon langs. Voor de
Kerst trok hij met zijn familie en vier koeien naar Cromvoirt. Daar had hij een heerlijke tijd. Lekker eten, en
veel kinderen die meestal vrij konden buiten spelen. Hij kan de grote kanonnen op het erf nog voor zich
zien en de geallieerden brachten eerst de kinderen naar huis voor de beschieting begon. Dat deze families
het goed met elkaar hebben gehad werd wel duidelijk toen men in mei weer naar Hedikhuizen terug ging,
ze stonden hun huilend uit te zwaaien! Thuiskomend was moeder heel erg blij dat haar Heilige Jozef nog
heel was. Jozef had alle beschietingen en de Poolse troepen, die in hun huis gelegerd waren, overleefd.
In de laatste dagen van de oorlog, toen de bezetters niet wisten hoe snel ze terug richting Duitsland
moesten zien te komen, deden we de Duitsers wel eens na door de zogenaamd Hitlergroet te brengen,
de rechterhand schuin omhoog geheven alsof je in de verte iets wilde aanwijzen, maar dan werd het
‘heil Hitler’ vervangen door te zeggen ‘Engeland is die kant uit’.

Ze stalen een fiets
en namen een paard.
Maar je vrijheid
meer waard.
met niets vergeleken
deed harten breken.
Vergeten? Vergeven?
Laat ons leven.
Een vrouw had al die tijd een bus vooroorlogse koffie bewaard om, zo gauw als de oorlog voorbij zou zijn,
‘een goei bakske’ te zetten. Maar de allerlaatste dag van die vijf donkere jaren namen de ingekwartierde
Duitse soldaten ook dat nog mee. Zo kwam men echt ‘op de koffie’, of niet soms.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Lot een Schot, Ingrid een Brit en Trees een Canadees
Na de bevrijding werd gesproken over de buitenlandse kwaal, de
zogenaamde ‘Engelsche Ziekte’. Getuige de foto genomen in 1945
heeft de ziekte ook hier toegeslagen. Wij praten over deze
‘kwaal’ als de meisjes uit Heusden en de dorpen daaromheen
omgaan met de geallieerde soldaten. Na de bevrijding van Heusden
en omgeving op 4 november 1944 door de Schotten, losten
de bevrijders elkaar regelmatig af. Hier werden nu eens Canadese
dan weer Poolse eenheden gelegerd, die op hun beurt werden
vervangen door Britse Royal Marines. De bevrijders in hun stoere
uniformen, de zakken vol sigaretten, chocola, kauwgom en
‘Engelsche’ drop waren interessante buitenlandse jongens, die
menig meisjeshart sneller lieten kloppen.
Zo vertelde Riet uit Herpt (93) haar bevrijdingsverhaal ’’Ze waren
net bevrijd, toen haar broer de stal in ging. Hij hoorde geritsel en
zag met ontzetting een Duitser langzaam uit het hooi opstaan.
Hij dacht nu ga ik eraan! Maar de Duitser deed zijn handen boven
zijn hoofd als teken dat hij zich overgaf. De Duitser zei telkens ToTommy’s, Tommy’s.
Zo werd deze overgedragen aan de Tommy’s. Riet had haar broer nog nooit zo bleek van schrik gezien. Maar
ook vertelde ze glunderend, hoe ze had genoten van de Tommy’s. Als een jong meisje van 18 vertelt ze hoe
ze mee uitgenomen werd naar de bioscoop en dansavondjes. Als ik vraag en heb je ook gekust met één van
hen? dan reageert ze heel heftig ’Nee natuurlijk niet’’.
In mi’n straatje woont een meisje
Luist’rend naar de naam van Trees
‘n Echte Hollandse verschijning
Knap, en aardig in d’r vlees
Nooit moest zij iets van verkering
Vrijen vond ze ongezond
Maar direct na de bevrijding
Ging ‘t gerucht van mond tot mond
refr.: Trees heeft een Canadees
O, wat is dat kindje in d’r sas
Trees heeft een Canadees
Samen in de jeep en dan vol gas
Al vindt zij dat Engels lang niet mis is
Wil zij dolgraag weten wat een kiss is
Trees heeft een Canadees
O, wat is dat kindje in d’r sas
De veelzeggende omslagfoto en de titel van dit boek verwijzen
naar een zeer populair liedje in 1945: “Trees heeft een Canadees”.
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Bevrijders worden ‘bevrijers’
De avonturen tussen de geallieerden en de Nederlandse vrouwen
hadden als gevolg dat er tussen 1945 en 1947 zo’n 7.000 kinderen
werden verwekt door de geallieerden. Er werden in 1946 wel 3374
buitenechtelijke kinderen geboren in Nederland, dit was drie keer
zoveel als dat er in 1940 geboren waren. De aantrekkingskracht
van de Canadezen leidden tot een hoop chagrijn van de
Nederlandse jongemannen en oproepen tot zedelijk gedrag vanuit
religieuze hoek.

Dansvermaak
Na de beklemmende bezettingstijd werd met volle teugen genoten
van de zo lang gehoopte vrijheid. Er werd wat af gefeest en
gedanst. Vele dansavondjes in fabrieken, schuren en cafés
brachten menig meisje het hoofd op hol !!!!!
Lang niet iedereen was gelukkig met de dansfeesten en de
populariteit van ‘the boys’ bij de meisjes. Al snel na de euforische
Bevrijdingsdagen waren er kritische en bezorgde geluiden te
horen. Kranten en kerken waarschuwden voor moreel verval.
Zo richtte het Comité voor de Maatschappelijke opbouw “een woord” tot onze vrouwen en meisjes:
“Terwijl tienduizenden boven de grote rivieren verkommeren van honger en wegteren van angst (NoordNederland was nog niet bevrijd), dansen sommigen in het Zuiden alsof het kermis is. Dit gedrag is uiterst
pijnlijk voor het gebied over de Maas in nood en beschamend voor het Zuiden.”
Illustratief is ook een artikel in de Echo van het Zuiden, al uit
februari 1945, onder de kop ‘Dansvermaak’. Het ging over de
begrijpelijke bereidheid van de bevolking om onze bevrijders en
bondgenoten graag te gerieven en gezellige avonden te bezorgen.
We weten echter ook, vervolgt de krant, dat menig moeder ‘node’
toeziet dat ‘hunne dochteren’ ’s avonds de straat opgaan en
ergens gaan dansen. Het gaat de krant om meer dan het ongepast
dansen aan de kaak te stellen.
‘Het belang van de jeugd’ en ‘de nationale eer’ zijn in het geding.
Dat zou niet zo zijn als we vertrouwen konden hebben in ‘al onze
meisjes’, maar, zo eindigt het artikel, de bezettingstijd van vier
en een half jaar heeft ons wat dat betreft wel beter geleerd.
Opmerkelijk hoe de Echo hier vrouwen die een relatie aangingen
met een Duitse bezetter, de ‘moffenmeiden’, in één adem noemt
en in feite in gelijke mate veroordeelt als het omgaan van meisjes
met een geallieerde bevrijder. De krant stond in dit oordeel niet
alleen.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |

11

{ in ons dorp }

Oorlogsbruiden en bevrijdingskinderen
‘Nederland bemint Canada’ luidt de kop van een ander artikel in de Echo. Juiste gegevens ontbreken nog,
aldus de krant aan de vooravond van kerst 1945, maar het aantal vrouwen en meisjes die “haar Canadees”
naar zijn land willen volgen, bedraagt naar schatting 5.000 à 6.000. Tussen wil en werkelijkheid is, zoals wel
vaker, enig verschil. Uiteindelijk zijn ruim 1.800 meisjes als oorlogsbruid naar Canada vertrokken.
Ook hier in Nederland bleef de ‘Engelsche Ziekte van Thans’ niet zonder gevolgen. Rond en na de bevrijding
werden naar schatting 7.000 tot 9.000 zogenaamde ‘bevrijdingskinderen’ geboren met een Amerikaanse,
Engelse, Canadese of Poolse vader. Kortom ‘de Engelsche Ziekte’ is net zo min specifiek Engels als de
‘Spaansche Griep’ Spaans was. (tekst en foto’s © Frank Durant)

Hedikhuizen bevrijdingsfeest
Van Piet Bruijsters hoorden we over het bevrijdingsfeest dat in Hedikhuizen werd gehouden.
Op een veld tegenover het huis, waar Piet en Riet Bruijsters nu wonen, werd een groot feest
georganiseerd. Er werden spellen georganiseerd en heel Hedikhuizen was daarbij aanwezig. Natuurlijk was
er een voetbalwedstrijd, maar een paar spelen zijn voor deze tijd vermeldenswaardig, zoals ‘mastklimmen’.
Mannen moesten zo hoog mogelijk in een paal klimmen. Er wordt gezegd
dat enkele mannen vals speelden, want zij piesten in hun broek zodat het
nat op de paal hun hoger bracht! Maar ook het spel ónder het kleed door´,
een groot kleed werd op de grond gespreid en onder de ene helft werd
meel gestrooid en onder de andere helft roet. De bedoeling was dat de
deelnemers zo snel mogelijk onder dat kleed door moesten kruipen.
En wat zagen ze eruit als ze onder dit kleed vandaan kwamen.
De Hékese koene ridders deden het spel Ringsteken, waarbij je gezeten op
een paard met een soort lans ringen van een lat moest afvangen.
Er zullen ook wel de nodige glaasjes gedronken zijn en natuurlijk werd er
gedanst, maar daar was onze dorpsgenoot nog te jong voor om dat zelf te
beleven. Hij kon zich nog wel herinneren dat zijn moeder voor zijn drie
zusjes rood wit blauwe rokjes had genaaid. Ook wist hij niet (meer)
hoeveel dagen er gefeest is en wanneer, hij weet bijna zeker dat dit echt in mei 1945 was, want op
4 november 1944 was er geen reden om te feesten vanwege dat zij toen pas echt in de werkelijk oorlog
terecht kwamen en snel moesten evacueren.
Mary van Bommel kan zich herinneren uit die tijd dat ze is gaan roken. Ze had nog nooit een sigaret
opgestoken maar doordat de bevrijders aan iedereen sigaretten uitdeelde begonnen veel vrouwen te
roken in Nederland. Zo is er ook een verhaal dat een 89 jarige boerenvrouw bij de longarts komt en die
verteld haar hoe gezond haar longen eruit zien. De dokter zegt “U heeft zeker nooit gerookt”, waarop zij
zegt “Ik rook al sinds de Canadezen”. De jonge dokter kijkt haar niet begrijpend aan. De dochter legt uit:
sinds de bevrijding door de Canadezen in 1944.

Activiteiten Heemkunde kring Onsenoort.
In het voorjaar zijn er drie struikelstenen in Heusden geplaatst. Deze stenen, waar de Joodse familienamen
op staan, zijn gelegd voor drie huizen in Heusden waar in de oorlog Joodse families zijn opgepakt en omgebracht door de Duitsers. In de bibliotheken van de gemeente Heusden zijn exposities te zien over de oorlog
en de bevrijding. Op verschillende basisscholen in Nieuwkuijk en Vlijmen krijgen kinderen verhalen over de
oorlog en bevrijding te horen, die zij volgend jaar weer door vertellen aan andere groepen kinderen. Op
deze manier wordt deze oorlogstijd door gegeven aan de jongeren. Dit wordt de adoptiestenen genoemd.
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Er worden verschillende boeken uitgegeven m.b.t. dit onderwerp (zie Heemkundekring Onsenoort)
In de aanloop van de herdenking vinden in de hele gemeente diverse activiteiten plaats.
Voor meer informatie kun je terecht op: https://www.heusden.nl/Home/Homepage/Nieuws/75_jaar_vrij

Alle leerlingen van groep 7 van de basisscholen in onze gemeente gaan in gesprek over het thema Vrede,
vrijheid en vriendschap. Er is speciaal voor hen een programma ontwikkeld. De organisatie hiervan is de
handen van de Scala-basisscholen, het d’Oultremontcollege, de Stichting Focolare en de gemeente Heusden.
De stichting Cultuurtoren Honsoide opent een dubbeltentoonstelling: er worden kunst-objecten, gemaakt door
veteranen, gepresenteerd. Daarnaast kun je het speciale veteranen-fotoproject bezichtigen. De fotoportretten
tonen veteranen samen met een kind. Zij samen staan voor Vrede, Vrijheid en Vriendschap. Een bijzonder
project dat vastgelegd is door Fotogroep Vlijmen en Fotoclub Drunen.
Aftrap van bevrijdingsweekend met lezing van Jack Didden georganiseerd door Heemkundekring Onsenoort in
de Voorste Venne over hoe de bevrijding van de regio en die van onze omgeving in het bijzonder in zijn werk
ging.
Deze dag vindt de veteranendag plaats met o.a. een herdinkingsceremonie. De verteranen bezoeken verder de
tentoonstelling met verteranenkunst in de Cultuurtoren Honsoirde (zie 20 oktober).
Daarnaast wordt de bevrijdingsexpositie in het Gouverneurshuis in Heusden geopend. Deze interactieve en
informatieve expositie gaat in op de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog in onze gemeente.
Op zaterdagavond is er een Bevrijdingsconcert in de Voorste Venne. Harmonie Drunen, Stichting Honsoirde en
Het Groot Dwergonisch Mannenkoor werken aan een mooi muzikaal programma.
In de ochtend onthullen we het herinneringsmonument aan de Steegerf in Drunen. Dit initiatief van Stichting
vrienden van het Gouverneurshuis markeert de plek waar op 4 november 1944 de bevrijding van onze
gemeente begon. In de late namiddag staken zes bataljons van de Schotse 51ste Highland Division het
Afwateringskanaal in Drunen over en bevrijdden vervolgens onze gemeente.
Na de onthulling start de bevrijdingsroute door de gehele gemeente. Op diverse locaties tref je fotopanelen
aan waarbij informatie wordt gegeven over de gebeurtenissen die zich daar in oorlogstijd afspeelden. Historische oorlogsvoertuigen zorgen voor een begeleiding van de route die fietsend, wandelend, en per auto kan
worden afgelegd. De route wordt georganiseerd door Heemkundekring Onsenoort en heeft ook een stop in
Hedikhuizen, op het kerkplein. Op deze dag kun je ook de tentoonstelling in het Gouverneurshuis en de Cultuurtoren bezoeken. In de Grote of Catharijne kerk treedt ‘s middags Harmonie De Eendracht uit Herpt op met een
bevrijdingsconcert van 14.30 tot 16.00 uur.
In de avond vindt in de vestiging de herdenking plaats van de Stadhuisramp. Dat gebeurt met een herdenkingsdienst in de Grote of Catharijnekerk en de herdenking bij het monument bij het voormaling stadhuis.
Na afloop van de herdenking presenteert Heemkundekring Onsenoort een boek over de Stadhuisramp. Deze is
door Geke van de Merwe, met medewerking van militair historicus Christ Klep, geschreven.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Zomerfeest en dorpsfeest 2019
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Mannenavond
De jaarlijkse mannenavond vindt plaats op de schietbaan in Haarsteeg. De mannen schieten buiten
op de paal en binnen met luchtbuks. Buiten won Jan van Dal en werd Ad Hartjes tweede, binnen won
Rolf van Geffen. Proficiat!

Vrouwenavond
De vrouwen gingen de uitdaging aan tijdens een pubquiz onder leiding van David, Quiz & Fun Events.
Na negen rondes vielen de winnaars, de tweede en de één na laatste plek in de prijzen.
We feliciteren team De Badeendjes (1e), de Tobpers (2e) en De Zevensprong.

dehekesepost@hedikhuizen.nl |
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Puzzel

Wist u dat…


Rolf van Geffen voor het 3e jaar achtereen het binnenschieten op de mannenavond
heeft gewonnen
 Van de 17 wedstrijdpompoenen er meer dan de helft niet tot wasdom is gekomen.
Dus 2019 is een heel slecht pompoenen jaar!
 Karin van Tilborg al ruim 30 jaar in Heusden The Last Post blaast op de herdenkingsceremonie
We feliciteren Nora Boelen met het winnen van de cijferpuzzel uit de vorige editie

DORPS AGENDA

C O L O F O N

Redactie
Carine~Laura
Mariëlle~Wendy
dehekesepost
@
hedikhuizen.nl
De redactie behoudt
zich het recht voor
artikelen, berichten
of foto’s in te korten
of niet te plaatsen

Datum

Activiteit

Meer informatie

22 okt
25 okt
30 okt
27 okt
3 nov
19 nov
14 dec
17 dec
21 dec

Bijeenkomst BuurtBestuurt 20.30 uur
Dorpscafé 20.30 uur
Halloween 16.00-18.30 uur
Najaarsconcert in de Leerfabriek
Bevrijdingsroute met een stop op het kerkplein
Bijeenkomst BuurtBestuurt 20.30 uur
Lichtjes kerstboom ontsteken in de speeltuin
Bijeenkomst BuurtBestuurt 20.30 uur

hansmeulenbeld@gmail.com
dorpsvereniging@hedikhuizen.nl
brysters@home.nl
www.harmonie-heusden.nl
Zie programma Heusden blz.13
hansmeulenbeld@gmail.com
dorpsvereniging@hedikhuizen.nl
hansmeulenbeld@gmail.com

Kerstconcert in de Leerfabriek

www.harmonie-heusden.nl

ook een dorpsgerichte activiteit in de agenda? mail naar: dehekesepost@hedikhuizen.nl
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