Engelen
in oorlogstijd

A. Verlaat

Voorwoord
Om na 50 jaar nog te proberen de gebeurtenissen uit de Tweede
Wereldoorlog op papier te krijgen, is een hele onderneming. Met zoiets
ben je natuurlijk altijd te laat. De mensen die de oorlog heel bewust
hebben meegemaakt en de zorg voor gezin, huis en soms een veestapel
hadden, zijn dood. Zij die nu nog verhalen over het gebeurde vertellen
waren jong en keken er toch anders tegen aan. Voor enkelen was het
zelfs avontuurlijk.
Waarom toch geprobeerd de gebeurtenissen op papier te krijgen.
Vlak na de oorlog heeft een zuster uit het pensionaat een verslag
gemaakt van de beschieting van de terugkomende Engelenaren en
Zusters van J.M.J. De slachtoffers liggen begraven onder het monument
aan de Achterstraat. Daar liggen mensen die bij de oud-Engelenaren nog
bekend zijn. Voor velen zijn het alleen namen.
Ook op andere plaatsen zijn slachtoffers gevallen en er is natuurlijk in
die 5 jaar oorlog veel meer gebeurd.
Getracht is om via vraaggesprekken te achterhalen wat de inwoners van
het toenmalige Engelen nog weten van die tijd. Andere bronnen zijn o.a.
de Memoriale, het "geschiedenisboek", van de St. Lambertusparochie,
het verhaal van de Zusters en het gemeentearchief van de voormalige
gemeente Engelen en Bokhoven.
Het verhaal zal zeker niet compleet zijn want na 50 jaar is er veel uit het
geheugen verdwenen. Daar komt nog bij dat de diverse verhalen elkaar
niet altijd dekten. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn.
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De Duitsers in Engelen
Al vlug na de capitulatie van Nederland kwamen er Duitsers in Engelen.
Het waren er in het begin niet veel. Maar het is na 50 jaar moeilijk aan te
geven in welke perioden er militairen waren en ook de aantallen. Zeker is
dat er Duitsers in het klooster hebben gezeten. Aan de voorzijde van het
gebouw hadden ze 2 kamers in gebruik en slapen deden ze in de gang
beneden. Deze soldaten hadden als taak de bewaking van de
munitieschepen die in de Dieze lagen en de benzineopslag op het terrein
van het voormalige fort aan de Diezekant. De benzineopslagplaats was
afgedekt met camouflagenetten en daar werd ook met honden de wacht
gehouden.
Aan de waterkant waren de schepen goed gecamoufleerd voor vliegtuigen
door de bomen die er stonden maar aan de landzijde moesten de mensen
op afstand worden gehouden. Jo Geerts weet nog dat de weg was afgezet
met Friese ruiters en je een vergunning moest hebben om er langs te
mogen.
Bij de bewakingstroepen waren Oostenrijkers ingedeeld. Harry van Bergen
herinnert zich nog ene Jozef, een
Oostenrijkse boer, waar hij vaak mee
praatte.
Gerard van Buul dacht dat er een
periode was dat er in Engelen
ongeveer 50 à 60 Duitsers lagen. Zijn
vader moest n.l. dagelijks, in opdracht
van de burgemeester, 6 à 7 gamellen
met eten halen bij een café in de
De Diezekant 1933
omgeving van de Brabant Hallen en
afleveren bij het pensionaat voor de daar gelegerde
soldaten. Voor de familie van Buul bleef er ook nog al eens wat over.
Tot grote problemen met de bezetter is het niet vaak gekomen.
Eenmaal liepen enkele meisjes over de Diezekant en een Duitser zei dat ze
'rot mof' geroepen zouden hebben. Ze werden meegenomen
naar de commandant en de vaders moesten hun dochters vrijpleiten.
In de omgeving van Engelen legden de Duitsers verdedigingswerken aan.
Meestal waren dat schuttersputjes, loopgraven en mitrailleuropstellingen.
Vaak werden de graafwerkzaamheden verricht door krijgsgevangenen.
Schuttersputjes trof men aan langs de dijk naar Bokhoven en langs de
Vlijmensesteeg. In de Aardappeldijk gelegen tussen de Bosschesloot en
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De donkerste dag voor
Engelen
Op zondag 29 oktober 1944, het feest van Christus Koning, voltrekt zich een
drama in de polder. De Duitsers, die nog volop in de omgeving aanwezig
waren, gaven opdracht uit de polder te gaan vanwege het gevaar te worden
beschoten. Verder trekken kon niet en het gerucht deed de ronde dat
Engelen bevrijd zou zijn. Dus terug naar huis. Een hele stoet van ongeveer
100 zusters, novicen en burgers, vooraf gegaan met een witte vlag, gaat op
stap.
De militairen in de toren van de Lambertuskerk in Orthen hadden een vrij
schootsveld en zagen precies wat er gebeurde. Men zegt dat ze dachten
aan verklede Duitsers en namen de groep, toen ze vlak bij de Kromme
Boom waren, onder vuur. De Kromme Boom stond op de hoek van de
Schoolstraat en de Vlijmense Steeg. Nu staat er een huis.
Nog een markant punt was het kadaverhuisje. Dat stond in het verlengde
van de huidige Vlacie aan de andere kant van de Schoolstraat.
De meesten zijn getroffen op ongeveer 100 m. vóór de Kromme Boom op
de Vlijmense Steeg. Willem Leijte zegt tegen zijn vrouw en dochter vast
door te lopen en wordt dodelijk getroffen bij het kadaverhuisje, evenals Piet
Rottier, een schippersknecht wiens schip in Engelen aan de kade lag.
Tijdens de beschieting die van 9.50 tot 10.10 uur duurde, probeerde
iedereen te schuilen. Harry van Wijlen duikt naast een wiel van een kar.
Hij mankeerde niets maar naast het andere wiel lag een gedode novice.
Op de Vlijmense Steeg vielen dus de meeste doden en gewonden.
Het waren Sr. Elza, Sr. Leonardini, Sr. Michel, Sr. Alberta, Sr. Bernadette,
Sr. Catharina, Saartje Heiboer, Net v.d. Zalm, Josefine Brouwers-Leurs en
Dineke van Hemert.
Jo van Wanrooij, hij was toen 21 jaar, bevond zich tijdens de beschieting op
het platte dak van de kerk. Hij kon zien wat er gebeurde in de Vlijmense
Steeg. Toen het ergste schieten ophield, ging hij er heen om te helpen. Met
alles wat rijden kon, hielp hij de slachtoffers, de doden en de gewonden,
naar het pensionaat te brengen waar ze in de refter werden gelegd.
Een aanwezige Duitse arts hielp mee bij de verzorging van de gewonden.
Enkele van hen overleden nog dezelfde dag maar Josefine Brouwers-Leurs
en Dineke van Hemert sterven resp. op 3 en 5 november 1944.
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De adoptie van Engelen
en Bokhoven door de
gemeente Tuxedo
(U.S.A.)

Toen de heer Kempenaars in 1947 burgemeester van Engelen en Bokhoven
werd, verkeerde de beide dorpen nog in een betreurenswaardige staat. De
bewoners die tijdens het oorlogsgeweld in het
najaar van 1944 gevlucht waren en die pas in
het voorjaar van 1945 naar huis terugkeerden,
hadden hun huizen vernield en hun bezittingen
geplunderd aangetroffen; ook onder het vee was
de schade groot. Dat er in de twee daarop
volgende jaren van verbetering in de situatie
nog niet veel was gekomen, blijkt uit de brief die
burgemeester Kempenaars op 6 november 1947
schreef aan het Roode Kruis om in aanmerking
te komen voor adoptie door een gemeente in de
Verenigde Staten. Dat had blijkbaar heel wat
voeten in de aarde, want het duurde nog tot
maart 1948 dat er bericht kwam van de adoptie
van Engelen en Bokhoven door de Amerikaanse
Burgemeester Kempenaars
gemeente Tuxedo, gelegen op ongeveer 40
mijlen N.W. van New York.
Tuxedo was een tweelingdorp met ongeveer 1700 inwoners bestaande uit
Tuxedo Village en Tuxedo Park, wat valt af te leiden uit de brief van het
Roode Kruis d.d. 31 maart 1948:

"Tuxedo Village wordt bewoond door een plattelandsbevolking en
winkeliers, alsmede door arbeiders op de landgoederen van Tuxedo Park,
dat een Amerikaanse uitgave is van ons Wassenaar, alleen meer landelijk.
De bewoners van het dorp zijn Italianen, Tsjechen, Polen en anderen en in
hoofdzaak Katholiek.
Men zou gaarne een project uitwerken tussen de Amerikaanse en
Nederlandse scholen, zo mogelijk met correspondentie tussen de
oudere leerlingen, uitwisseling van plakboeken en prent briefkaarten door
de jongere kinderen".
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Tot besluit
Zoals gezegd in het voorwoord kan dit boekje geen complete
geschiedenis geven van Engelen in de oorlog. In de korte tijd waarin al
het werk is gedaan, kon geen volledig onderzoek worden gedaan. Er zijn
dus keuzes gemaakt.
Dat laatste moest ook wel omdat er een sneeuwbaleffect dreigde.
Wij willen de mensen die aan ons verzoek hebben voldaan om eens over
de oorlog en hun ervaringen na te denken, hartelijk bedanken voor de
moeite. Velen hebben de interviewer(ster) laten schrijven tijdens het
gesprek, anderen maakten zelf het verhaal en een derde groep sprak
het tijdens het interview in op een bandje. Uit de verkregen verhalen is
dit boekje samengesteld. Ook de interviews zelf worden bewaard en zijn
in te zien. Deze laatste kunnen altijd nog worden aangevuld en in aantal
worden uitgebreid.
Naast dit boekje is er begin mei 1995 een tentoonstelling die de
oorlogstijd van de Engelenaren tot onderwerp heeft. Ook hiervoor
hebben we informatie gekregen uit de gemeenschap.
Het bij ons nu aanwezige materiaal is ongetwijfeld niet compleet.
Voor aanvulling houden wij ons altijd aanbevolen.

Aan de inrichting van de tentoonstelling is medewerking verleend door:
de Commissie Engelens Belang, Leraren van de Kempenaarsschool en
de leden van de Heemkundekring: A. Heimeriks-van Dinter, A.
Oosterveld-Romijn, A. Vermeijden-v. Spronsen, F. Lucas en A. Verlaat.
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