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Ten geleide 
Deze aflevering van 'Tilburg' staat in het teken van oorlog en bevrijding. Tilburg viert 
op 27 oktober 2004 het feit dat de stad zestig jaar eerder werd bevrijd. 

Frans Janse presenteert met zijn artikel over verzetsstrijdster Coba Pulskens zijn on
derzoeksresultaten van ruim 30 jaar speurwerk. Hij sprak met getuigen in binnen- en 
buitenland en onderzocht daar ook vele archieven. Tot nu toe zijn de meeste publica
ties over Coba Pulskens veelal geconcentreerd op de schietpartij in de Diepenstraat. 
De eerste complete publicatie tot op heden was die van Ad de Beer (in de Tilburgse 
Historische Reeks). Hij bracht als eerste in de regio de SD/SIPO-infiltratie op het adres 
van Coba onder de aandacht. 
Het verhaal van Coba heeft echter veel meer dimensies, zo toont Janse aan. Gerela
teerd aan de gebeurtenissen in de Diepenstraat vielen er 21 slachtoffers (gefusilleerd, 
omgekomen in concentratiekamp en in krijgsgevangenschap of geliquideerd). De pi-
lotenopvang bij Coba was een onderdeel van meerdere verzetscircuits. 

Henk van Doremalen, Ronald Peeters en Paul Spapens maakten een wandel- en fiets
route langs oorlogsmonumenten in Tilburg. Bij de fietsroute is uitgegaan van het 
'nieuwe' Tilburg. Naast monumenten in het 'oude' Tilburg zijn ook gedenktekens in 
Berkel-Enschot en Udenhout in de ruim 40 kilometer lange route opgenomen. Bij de 
wandelroute staan de monumenten in het centrum centraal. In de dagen rondom 27 
oktober heeft het Stadsmuseum Tilburg bij een 25-tal winkeliers in de binnenstad hun 
etalages (deels) ingericht met het oog op oorlog en bevrijding. Ook dat maakt onder
deel uit van de route. Als startpunt is de Openbare Bibliotheek gekozen, omdat daar 
een tentoonstelling is ingericht en films worden vertoond. 
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Tante Coba, een eenvoudige vrouw 
Coba Pulskens (1884-1945), 

Tilburgse pilotenhelpster in de Tweede Wereldoorlog 

Frans P.M. Janse * 

* Frans P.M. Janse (Tilburg, 
1928) is oud-officier Militaire 
Inlictitingen Dienst, in 1984 
schreef hij tiet boel< 'Tilburg 

1940-1945. Jaren van 
verduistering'. 

Noem in Tilburg de naam Coba Pulskens en 
velen zullen met respect reageren. Een 

vrouw in de Diepenstraat die tijdens de oor
log joden, onderduikers en piloten verborg. 

Ze werd door de Duitsers gevangengenomen 
en naar een concentratiekamp gebracht, 

waar ze in de gaskamer om het leven is ge
komen. De herinneringen aan Coba en de 

herdenkingen bleven in de loop van de jaren 
overwegend begrensd binnen de dramati

sche sfeer van de overval op haar woning in 
1944 waarbij drie zich daar schuilhoudende 
geallieerde piloten werden doodgeschoten. 

Tante Coba, de overlevering en de 
geschiedenis 

Coba Pulskens en Leonie van Harssel werden op 9 juli 
1944 door de Duitsers gearresteerd wegens het verle-

Coba Pulskens (1884-
1945J (Col RAT). 

nen van hulp en het verbergen van neergeschoten ge
allieerde piloten die naar Engeland probeerden te ont
komen. Enkele uren eerder waren al drie verzetsmen
sen en twee piloten onderweg naar het adres van 
Coba onderschept. Het verradersonheil dat een jaar 
daarvoor tot in de woning van Coba was doorgedron
gen, bleef lange tijd in de pers en in de overlevering op 
de achtergrond. De noodlottige misleiding in 1943 
heeft eveneens slachtoffers geëist. Zeven piloten wer
den krijgsgevangen gemaakt en drie begeleiders van 
het verzet kregen de doodstraf. Een succes voor de 
Duitsers maar met rampzalige gevolgen voor de ver
zetsmensen en de piloten. Bovendien kon de Duitse 
dienst het Limburgse netwerk verder binnendringen 
waardoor later nog meer arrestaties volgden, die in de 
meeste gevallen leidden tot de dood voor een vuurpe
loton in het kampVught. 
Deze eerste betrokkenheid van Coba met hulp aan 
voortvluchtige piloten werd georganiseerd en geregis
seerd door de geheime dienst van de bezetter. Het tra
gische gevolg werd veroorzaakt door verraders die het 
gelukt was om als medestrijders een Limburgs ver-
zetscircuit binnen te dringen waarvan enkele mede
werkers bij Coba ondergedoken hadden gezeten. 
Helaas werd Coba door haar Limburgse contacten niet 
of onvoldoende ingelicht over wat er zich via haar 
adres had afgespeeld, zodat ze binnen een jaar weer 
haar woning als schuiladres beschikbaar stelde voor 
piloten die naar Engeland proberen te ontkomen. 

Het is historicus drs. Ad de Beer, die in 1994 met zijn 
in Tilburg gepubliceerde studie Zo maar een stad voor 
het eerst in de regio de in 1943 fataal verlopen pilo-
tenhulp via het adres van Coba nadrukkelijker onder 
de aandacht brengt. Wel werden de verradersactivitei
ten die in 1943 het adres in de Diepenstraat teister
den, opgenomen in landelijke gepubliceerde onder
zoeksresultaten van onder anderen prof. dr. Lou de 
Jong, de nationale geschiedschrijver, en de Limburgse 
journalist Jan van Lieshout. Ad de Beer merkt terecht 
op dat de versies van deze onderzoekers over hoe het 
spoor naar Coba werd gevonden niet juist zijn. Het
zelfde kan gesteld worden met betrekking tot de be
vindingen die door A.P.M. Cammaert zijn vastgelegd in 
zijn studie van het verzet in Limburg. Escape-onder-



Twee foutjes in de konini<lijl<e 
blijk van medeleven. De 

datum van het jaartal boven 
de brief moet 1945 zijn. In 

de laatste regei van de tekst 
'moge zijn gedachtenis..' te 

lezen als 'moge haar 
gedachtenis...'(Part. coii.j. 

'B GRAUtNHACE, 24 J u l i 1 9 4 4 . 

P a l e i s h o o r d e i n d e 

Der. «eere a.PmMceiis. 
. Dlspsnstrast 49, 

De raeedosenlóze ;»i3aad zag in ü»-

zuster Jaoaba Maria-,, een geraar •«•cror zijn 

niladedige beaoeiingan. loo werd' zij niet 

alleen naar een concéntraHiekfflnp* geTberd, 

raaer tevens werden liaargeee-telijlce en 

licha=;elijite mishanaelingen opgelegd. 

In Pebrusxi 1945 .*erd zij door 

vergassing van hetleven,beroofd-

Met diepe gevoelens van medeleven 

koa ik V Mijn oprecBte deelneming betuigen. 

Koge zijn nagedachtenis O een stem 

in het verdere leven blijven. 

zoeker Bob de Graaff komt in Schakels naar de vrijheid 
eveneens tot de stelling dat de lijnen w/aarlangs het 
adres van Coba werd gevonden niet volgens de wer
kelijke gang van zaken in de genoemde studies wor
den weergegeven. 

De tegenslagen bij Coba waren geen uitzonderingen. 
44 In de door Duitsland bezette West-Europese gebieden 

waren de verliezen onder escape-helpers en -help
sters hoger dan bij andere verzetsformaties. Een orga
nisatorisch verband ontbrak, waardoor het risico van 
infiltratie groot was. Informatie over het verdere ver
loop op de ontsnappingsroute als de piloten over de 
grens waren, was moeilijk uit te wisselen. De teleur
stelling is groot als na de oorlog de resultaten bekend 
worden. Sectie MI-9 van de Britse geheime dienst rap
porteert dat ongeveer vijf procent van de in bezet 
Nederland neergestorte piloten die de crash overleef
den, voor het einde van de oorlog in Engeland is terug
gekeerd. Voor Nederland komt dit neer op ongeveer 50 
tot 60 piloten. MI-9 was en is nog belast met de op
vang en ondervraging van uit bezet gebied ontsnapte 
militairen. In studies en discussies over het ingeschat
te aantal piloten dat uit Nederland naar Engeland is 
ontkomen, worden door het voormalig verzet uiteenlo
pende getallen genoemd. Soms wordt er over honder
den gesproken die naar Engeland ontkwamen. 
Van MI-9 volgde hierop de hoffelijke Britse redactie, 
een 'understatement', dat de getallen die het verzet 
aandraagt 'slightly exaggerated', 'soms lichtelijk over
dreven zijn.' 
Het verschil in resultaat is te begrijpen omdat het ver
zet het getal baseert op de velen die geholpen werden, 
maar Engeland telt de weinigen die voor het einde van 
de oorlog op hun bases terugkeerden. 
"We absolutely don't want to minimalise the courage-
ous contribution, the great efforts and the painfull sac-

rifices of the Dutch resistance"; "Wij willen absoluut 
geen afbreuk doen aan de moedige bijdragen, de grote 
inspanningen en de pijnlijke offers van het Nederland
se verzet." Een vriendelijke gespreksconclusie van de 
officieren M.R.D. Foot en J. Langley, de toenmalige 
diensthoofden van MI-9. 

Als gevolg van de professionele Duitse opsporingsme
thodieken en de inzet van infiltranten werden veel 
vluchtlijnen vroeg of laat opgerold. De piloten werden 
krijgsgevangen gemaakt en redelijk goed behandeld. 
De verzetsmensen krijgen in bijna alle gevallen de 
doodstraf. Piloten die in 1943 vanuit het Limburgse bij 
Coba arriveren, maakten geen deel uit van de beman
ningsleden die door de Tilburgse groep Peter op weg 
naar de vrijheid werden geholpen. Deze groep 'smok
kelde' ongeveer 200 piloten naar België maar wist niet 
dat bijna allen bij aankomst op het station van 
Antwerpen door verraders werden opgevangen. Ook 
het Belgische verzet was daarvan niet op de hoogte. In 
Antwerpen opereerde de beruchte Belgische V-Mann 
Van Muylken met zijn Nederlandse assistente Pauline 
Vlaming en de Belgische Maria Verhulst-Oome. Tij
dens het proces tegen Van Muylken bekent hij dat zij 
samen 157 piloten hebben onderschept die daarna als 
krijgsgevangenen naar Duitsland werden afgevoerd. 
Het trio stelde zich voor als verzetsmensen die zorg
den voor begeleiding naar een veilig adres. Van 
Muylken werd tot de doodstraf veroordeeld en de twee 
vrouwen kregen levenslang. Enige tijd later pleegde 
Verhulst zelfmoord. 

De activiteiten van de groep Peter en die van Coba 
hadden geen raakvlakken met elkaar. De een wist niet 
wat de ander deed. Achteraf bezien was deze onge
coördineerde situatie een geluk voor Peter die daar
door aan het besmettingsrisico van infiltratie ont
kwam. Het verzoek aan Coba in juli 1944 om enkele 
dagen piloten in haar woning op te nemen, kwam wel 
van de groep Peter. Men wist niet wat daar in 1943 
gebeurd was, en aan de andere kant van het verzets-
front beschikten de Duitsers in juli 1944 niet over de 
informatie dat het adres van Coba weer werd inge
schakeld voor hulp aan piloten. 
De verzetsbijdragen van Coba waren geen individuele 
activiteiten: haar betrokkenheid bij het illegale werk 
maakte deel uit van onzichtbare tentakels binnen de 
samenzweringen van een geheime strijd tegen de vij
and. Een ongelijk duel dat met beperkte middelen en 
zonder kennis van zaken gewaagd werd tegen een te
genstander die grondig was opgeleid, die sluw en 
meedogenloos optrad. Beroepsverraders en -verraad
sters, onderdanen uit de bezette gebieden, de beruch
te zogenoemde V-Manner en V-Frauen, verlenen hem 
hun hand- en spandiensten. Ze spelen hun rollen zo
danig versluierd dat noch Coba noch de illegaliteit arg
waan koesteren. Als de activiteiten ontmaskerd wor
den, is het helaas te laat en hebben rampzalige gevol
gen al slachtoffers veroorzaakt. 
Bij de overval in de Diepenstraat was geen verraad in 
het spel. Het was een gevolg van een aangehouden pi-
lotentransport. Drie neergeschoten piloten, twee 



De zusters Bep (links) en 
Leonie (rechts) van Harssel 

waren beiden actief als 
pilotenhelpsters. (Coii. RAT). 

krijgsgevangen gemaakte piloten, de aanhouding van 
Coba, van Leonie, ook de buren Van Eerdewijk, een 
aantal verzetsmensen ter dood veroordeeld, later nog 
meer arrestaties en na de oorlog de doodstraf voor de 
schietende Duitse overvallers is de droevige balans. 

De mannen en vrouwen die de ongelijke confrontatie 
met een mensonwaardig systeem aandurfden, verdie
nen een blijvende eervolle vermelding. Moge de aan
geboden terugblik aansporen tot respectvolle herinne
ring en dankbaarheid aan allen die streden voor de be
vrijding uit de wurggreep van de Duitse bezettings
macht. Hierbij tevens denkende aan de duizenden van 
de geallieerde luchtstrijdkrachten die boven ons 
grondgebied zijn omgekomen. Het hierbij aangeboden 
verzetsverhaal over Coba en de andere daarbij betrok
ken helpers en helpsters moge een bijdrage zijn, een 
aanvulling op eerdere publicaties, om aan de overle
vering van de Coba-tragedie een ruimere historische 
dimensie te geven. Een samenvattend relaas over een 
specifieke verzetsactiviteit uit de Tilburgse oorlogsge
schiedenis in de jaren 1940-1945, de escape-hulp die 
ontstond als gevolg van de strijd in het luchtruim bo
ven Nederland. De illegale werkers zagen het als hun 
bijdrage om samen met de geallieerden te strijden 
voor de bevrijding en de overwinning van het kwaad. 
Ze helpen de overlevende bemanningsleden in de 
hoop dat ze naar hun bases in Engeland ontkomen zo
dat ze de strijd tegen Duitsland kunnen voortzetten. 
Het is de escapemensen niet bekend dat uit vijandelijk 
gebied ontsnapte piloten ingevolge een geheime in
structie van MI-9 niet meer mogen worden ingezet bo
ven vijandelijk gebied in West-Europa waar ze zijn 
neergestort en door het verzet werden geholpen. Een 
maatregel om te voorkomen dat ze in geval van krijgs
gevangenschap gegevens over ontsnappingsroutes 
zouden kunnen prijsgeven. Duitse ondervragers dra
gen niet altijd fluwelen handschoenen. 

Een eenvoudige vrouw 
Jacoba Maria Pulskens werd geboren in Tilburg op 26 
mei 1884. Voor haar kennissen en onderduikers heet
te ze tante Coba. Ze groeit op in een arbeidersgezin 
dat het onder de schamele sociale omstandigheden 
van die tijd niet makkelijk heeft. Ze volgt de lagere 
school en de huishoudschool bij de nonnen op Korvel. 
Hierna wordt ze uitbesteed aan joodse diamantairsfa
milies in Antwerpen. Dit komt in Tilburg in die tijd va
ker voor. De Tilburgse verzetsvrouw Annemarie Vos
sen werkte als au pair in België. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, 1914-1918, ervaart Coba hoe het is om 
te moeten overleven onder een Duits bezettingsleger. 
Ze leert er hoe er dingen te verbergen zijn en andere 
handigheden om controles te misleiden. Zo weet ze 
onder andere kostbaar koperwerk van haar werkge
ver, waar ze inwoont, te verbergen. Het wordt door de 
Duitsers opgeëist om het om te smelten tot patroon-
en granaathulzen. Dezelfde kopervordering ondergaat 
ook bezet Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Na terugkeer in Tilburg wordt Coba in 1931 door de 
gemeente aangesteld als poetsvrouw. Haar werkob-
ject is het gebouw van Publieke Werken aan de Lange 
Schijfstraat. Af en toe valt er voor Coba een extra 
schoonmaakklusje te doen in de Canissiusschool op 
de Korvelseweg. Ze beschikt over een huurwoning op 
nummer 49 in de Diepenstraat. Coba blijft ongehuwd; 
"de jongens vinden mij niet mooi genoeg", zegt ze 
zelf. Naast de woning van Coba heeft Sjef van Eerde-
wijk een kruidenierswinkel. Op de zondagen is Coba 
een trouwe kerkgangster. Meestal gaat ze naar de 
kerk van de kapucijnen op de Korvelseweg want die 
kunnen zo mooi preken. Haar steun en toeverlaten zijn 
"ons lief Vrouwke" en "ons lief Heerke", en zoals ve
len in die tijd is zij gewend aan de plichtmatigheid van 
het Rijke Roomse leven. Daarmede is de katholieke 
kous af. ledereen kent Coba als een gemoedelijke en 
bescheiden vrouw die houdt van gezelligheid en 
Tilburgse leut. Zo waagt ze het om meerdere keren 
met haar Limburgse onderduikers naar café L'Echo 
des Montagnes op het Korvelplein te gaan terwijl de 
Grüne Polizei uit de Willem ll-kazerne daar halve liters 
bier zit te drinken. Waarschuwingen van haar broer 
Nico wuift ze weg: "want de jongens moeten toch af 
en toe gelucht worden." Ze'laat zich met haar Lim
burgse 'gasten' en hun broers op de plaats achter haar 
woning fotograferen. Coba is zachtaardig van aard 
maar ze kan impulsief en laconiek reageren. Haar 
standpunt is dat die moffen weg moeten, want we 
hebben ze niet gevraagd om met hun gebral en hun 
bombarie naar Tilburg te komen. 

In 1942 verleent ze tijdelijk onderdak aan joodse men
sen en aan onderduikers van het verzet in Limburg. 
Vanaf medio 1943 zien de Duitsers kans om enkele 
maanden buiten medeweten van Coba haar adres te 
gebruiken voor het in de val laten lopen van verzets
mensen en geallieerde piloten. Wanneer ze in 1944 
weer piloten in haar woning opneemt, wordt ze gear
resteerd en in 1945 in een concentratiekamp om het 
leven gebracht 



Begin 1943 gefotografeenj 
op de achterplaats van de 
woning van Coba. V.l.n.r: 

Jac Theelen, Harhe Tobben 
(onderduil<er), Jos Theelen 

(onderduiker) en Leo 
Winkeimolen (onderduiker). 

(Col RAT). 

Correcte Pruisen, maar 
scliijn bedriegt 

Aanvankelijk lijkt het de Tilburgse bevolking minder 
erg dan men in de oorlogsdagen van mei 1940 na het 
binnentrekken van de Duitse troepen met hun indruk
wekkend oorlogstuig gevreesd had. De bezettings
troepen gedragen zich correct. Zelfs de krijgsgevan
gen Nederlandse militairen mogen na enkele weken 
huiswaarts keren. Wel worden voertuigen en bouw
materialen gevorderd. Alle postduiven moeten worden 
afgemaakt. Winkeliers die koffie, thee en chocolade 
verkopen doen goede zaken. Zijden dameskousen zijn 
ook zeer gewild als "Liebesgaben für die Heimat." De 
Belgen zijn slimmer. Ze hebben in de Eerste Wereld
oorlog ervaring opgedaan met een Duits bezettingsle
ger en dus verdwijnen de spullen in België meteen on
der de toonbank om later op de 'zwarte markt' veel 
geld op te brengen. 

Eind 1941 begint de ware aard van de bezetter zich 
brutaler te manifesteren. Er wordt van alles en nog 
wat onder bedreiging met straffen in aangeplakte ver
ordeningen opgelegd of verboden. In de eerste maan
den van 1942 start een grootscheepse haatcampagne 
tegen de joden. Het is de inleiding tot het wegvoeren 
van joodse medeburgers naar concentratiekampen in 
Duitsland. Niemand weet dan al dat het geen arbeids
kampen zijn maar massavernietigingsoorden met gas
kamers en lijkverbrandingsovens. Ook in Tilburg be
gint het treiteren, het isoleren, het registreren en het 
afvoeren van joodse stadgenoten. De onmenselijke 
behandeling begint de afkeer van de bevolking op te 
roepen. Inmiddels is een eenheid van de Ordnungs-
polizei, de 'Grüne Polizei', ter sterkte van ongeveer 
achthonderd SS-militaire-politiemensen in de Willem 
ll-kazerne ondergebracht. Fanatieke SS-ordehandha-
vers met militair geweld. 
Het is in deze fase van de bezetting dat een beroep om 
hulp op Coba wordt gedaan, en zij aarzelt niet om haar 
medewerking toe te zeggen. Joodse mensen die op de 

vlucht zijn, kunnen onderdak in haar woning krijgen. 
Slechts weinigen beseffen in dit stadium welke ernsti
ge gevolgen dit kan hebben. Het Duitse gezag dreigt 
met zware straffen te reageren. De vrijheid en de 
menselijkheid worden stap voor stap verbannen. 

De prille illegaliteit laat 
Coba benaderen 

In april 1942 vraagt Nico aan zijn zuster Coba of ze on
derdak wil verlenen aan joodse mensen die aan weg
voering naar kampen in Duitsland proberen te ontko
men. Nico heeft dit verzoek gekregen van ex-politie-
inspecteur Frans van Bilsen die nu als portier in dienst 
is bij de fabriek waar Nico werkt. Laat maar komen, 
beslist Coba. Kort daarna arriveren een man en een 
vrouw bij haar. Gegevens over de verdere gang van 
zaken ontbreken. Hetzelfde geldt voor een joods echt
paar dat in mei 1942 door de Limburgse verzetsman 
Harrie Tobben gebracht wordt. Het is voor zover het 
kan worden nagegaan het eerste persoonlijke contact 
tussen Coba en iemand van het Limburgse illegale 
netwerk waarvan ze enkele maanden later onderdui
kers in haar woning opneemt. Het lijntje van en naar 
Tilburg is geopend. Dit contact zal later leiden tot het 
bij Coba onderbrengen van geallieerde piloten die 
trachten om vanuit bezet gebied naar Engeland te ont
snappen. Na mei 1942 zijn door Tobben en zijn mede
strijder Van Ass, een actieve verzetsstrijder in de om
geving van Roermond, nog andere joodse mensen 
naar de Diepenstraat gebracht. Begrijpelijkerwijze 
werd om veiligheidsredenen geen registratie van deze 
verplaatsingen bijgehouden. Tobben overleed in Duit
se gevangenschap en de uit gevangenschap terugge
keerde Van Ass herinnerde zich dat het een joodse 
man en zijn vrouw waren. Zekerheid is er over de aan
komst uit Limburg van de zusjes Sara en Rosa 
Moszkowicz. In februari 1943 komt Rosa onder bege
leiding van Arie van Mansum en in maart volgt 
Jacques Theelen met Sara. Deze begeleiders maken 
deel uit van het illegale werk in Limburg. Theelen had 
al bij Coba ondergedoken gezeten. Hij vreesde na een 
mislukte aanslag op een Duitsgezinde burgemeester 
als gevolg van loslippigheid gearresteerd te worden. 
Na onenigheid met zijn eveneens uit Limburg afkom
stige mede-onderduiker en mede-aanslagpleger Leo 
Winkelmolen, verliet hij begin 1943 zijn schuilplaats 
bij Coba en vertrok terug naar Limburg. Frans van 
Bilsen zorgde dat de twee meisjes kort na hun aan
komst met toestemming van pater kapucijn Sera-
phinus konden worden ondergebracht in het klooster 
aan de Korvelseweg. Seraphinus was de vertrouwens-
pater van Frans. 
De joodse gezinnen Mozes en Gerson uit Limburg be
reiken begin 1943 Tilburg. Er is onduidelijkheid of zij 
wel of niet het adres van Coba hebben aangedaan en 
of zij begeleid zijn geworden. Wel is bekend dat zij in 
Tilburg werden opgenomen door de familie Smits-
Bosse op de Noordhoek waarna ze in augustus 1943 
door achtertuinen 'verhuizen' naar de zolder van de 
Openbare School aan de Korte Schijfstraat. Meester 
Bezems, de directeur, geeft alle medewerking. Er ont
stonden soms moeilijke situaties, want er werd nog 
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les gegeven. De zolderbew/oners halen de bevrijding. 
Het zijn bange laatste weken geweest, want de school 
werd gevorderd en in de klaslokalen waren Duitse 
fronttroepen gelegerd. 
Het weinige dat met zekerheid bekend is over de iden
titeit, het aantal en de verblijfsduur van joodse voort-
vluchtigen op het adres van Coba, duidt erop dat ze bij 
Coba een gastvrije tijdelijke opvang kregen totdat de 
doorstroming naar een andere schuilplaats mogelijk 
was. Coba gaf onderdak en hulp. Ze weigerde koppig 
zich bang te laten maken door de Duitse bedreigingen 
met zware straffen voor het verbergen van joodse 
mensen. 

Pendelende Limburgse 
onderduikers en een Tilburgse 

kostganger 
Over de duur van het verblijf van de onderduikers is 
meer bekend dan over de joodse passanten. In no
vember 1942 vluchten Jacques Theelen en Leo Win
kelmolen naar Coba. Na de mislukte aanslag op een 
burgemeester hebben ze zich tijdelijk schuilgehouden 
bij Van Ass totdat er vage aanwijzingen gesignaleerd 
worden die doen vermoeden dat het adres waarschijn
lijk niet meer veilig is. Van Ass heeft Coba leren ken
nen toen hij met Tobben joodse mensen bij haar 
bracht. Omstreeks maart 1943 nemen Paul Gulikers 
en Harrie Tobben het zekere voor het onzekere en dui
ken onder bij Coba omdat hun illegale activiteiten ont
dekt kunnen worden als gevolg van enkele arrestaties 
in het Limburgse. Toch wordt er vaak naar Limburg 
gereisd. Tobben bezoekt zijn verloofde Jet van Oyen 
en Jet blijft soms enkele dagen in de Diepenstraat. De 
reizen worden aangemerkt als koeriersdiensten en het 
bijwonen van verzetsbesprekingen. Winkelmolen en 
Theelen zijn het minst uithuizig. In de winter van 1942 

op 1943 ontvangen ze bezoek van hun broers Harrie 
en Jos. Coba laat zich met het groepje op de plaats 
achter haar woning fotograferen. Het poserende ge
zelschap voelt zich kennelijk volkomen veilig op het 
adres. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de bij Coba aanwezige 
onderduikers ingeschakeld zijn geweest bij activitei
ten van het verzet in Tilburg. Het wordt ten stelligste 
ontkend. Het verzet in Tilburg was niet op de hoogte 
van hun aanwezigheid. De door Winkelmolen en 
Theelen na de oorlog gelanceerde verhalen over hun 
verzetsdaden in Tilburg handelen over het stelen van 
Duitse officierspetten, het op het station stelen van 
kerstpakketten voor Duitsland, het roven van groenten 
uit volkstuintjes om het voedseltekort aan te vullen en 
het stelen van houten borden met het opschrift 'verbo
den voor joden' bij openbare gelegenheden. Ze wor
den opgestookt om het chronisch gebrek aan kolen te 
compenseren. Een 'verzetsdaad' waar elke Tilburger 
zich aan bezondigt. Zelfs een stuk van het Wandelbos 
verdwijnt in de kachels. Verder een mistig verhaal over 
een poging om de plaatsvervangend commandant van 
de Ordnungspolizei uit te schakelen. Ex-Polizei-Kom-
mandant majoor Burke, heeft daarover een andere 
versie beschikbaar. Toen zijn plaatsvervanger na een 
bespreking bij de Ortskommandant vanuit het centrum 
naar de Willem ll-kazerne terugkeerde, naderden uit 
tegenovergestelde richting twee jongemannen. Toen 
ze de officier zagen, draaiden zij zich ijlings om, kozen 
het hazenpad en verdwenen in een zijstraat. Er is door 
niemand geschoten. Omdat hij het een vreemd en ver
dacht incident vond, rapporteerde hij het aan de com
mandant. Tilburg mag van geluk spreken dat het een 
verhaal van twijfelachtig waarheidsgehalte is. Wat 
was de reden om juist deze Duitser te willen liquide
ren? Was de officier iets overkomen dan waren er ze
ker gijzelaars genomen die bij het niet melden van de 
daders zonder meer zouden worden doodgeschoten. 
Een routinemaatregel van de bezetter. Het latere ge
beuren op het Lijnsheike, dat op het nippertje van de 
dood goed afliep, en het fusilleren van vijf gijzelaars op 
het landgoed Roovert bij Goirie, zijn voorbeelden dat 
zonder pardon met moord op onschuldige burgers kei
hard werd teruggeslagen. 

De Tilburgse Harrie van Beurden voegt zich in het 
voorjaar van 1943 na bemiddeling van pater Sera
phinus bij de onderduikgasten van Coba. Ze staat op 
goede voet met de kapucijn en heeft na de zondags
mis altijd een gesprekje met hem. Ze krijgt dan de ge
legenheid om Sara en Rosa te bezoeken. Van Beurden 
is ondergedoken omdat hij weigert te voldoen aan het 
bevel om zich als gedemobiliseerd militair terug in 
krijgsgevangenschap te laten afvoeren. Een Duitse 
strafmaatregel als reactie op de februaristaking. 
Harrie heeft geen hoge pet op van het gedoe van zijn 
mede-onderduikers. Het kan voor allen nare gevolgen 
hebben en niet in het minst voor hun gastvrouw Coba. 
Hij vindt het onnodig en de oorlog wordt er niet mee 
gewonnen. Ze vertonen zich al te vrijpostig op straat 
en waarschuwingen helpen niet De situatie wordt be-
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nauwd als de Ordnungspolizei begin mei 1943 nachte
lijke huiszoekingen verricht in de omliggende straten. 

Alle woningen worden doorzocht. De Diepenstraat 
blijft ongemoeid. Tobben en Winkelmolen besluiten 
zekerheidshalve om zo snel mogelijk te verdwijnen. 
Gulikers is al vóór de huiszoekingen afgereisd naar 
zijn vrouw in Sittard. Tobben vertrekt als eerste, spoe
dig gevolgd door Winkelmolen, die Rosa ophaalt bij de 
kapucijnen. Kort daarna komt Theelen naar Tilburg en 
neemt Sara mee. Winkelmolen en Theelen komen ver
der niet meer voor in het verhaal. De meisjes zijn bij de 
kapucijnen begonnen met de voorbereiding op het ka
tholieke geloof. Beide paren halen het einde van de 
oorlog en treden nog tijdens de bezetting in het huwe-
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lijk. Onderduiken kan dus ook een romantisch vervolg 
opleveren. Bij Coba is de drukte voorbij. Ze heeft nu al
leen nog de zorg voor haar stadgenoot Van Beurden. 
Uitlatingen van Winkelmolen dat de Ordnungspolizei 
opdracht had om geen huiszoekingen te doen in de 
Diepenstraat, omdat een onderzoek van de Sicher
heitsdienst daardoor verstoord zou kunnen worden, 
berusten op een eigen interpretatie. De Duitse dienst 
kwam pas eind juli op het spoor naar het adres van 
Coba, en Winkelmolen was in mei al vertrokken naar 
Limburg. 

De tegenstander op 
oorlogssterkte 

Hulp aan de vijand heet het in de Duitse verordenin
gen. Er zal streng gestraft worden. Door het toenemen 
van de massale bombardementen op Duitsland stijgt 
het aantal bemanningsleden dat het neerstorten over
leeft en dat uit handen van de Duitsers weet te blijven. 
Het verzet zorgt voor schuilplaatsen en organiseert 
vluchtroutes, escapelines, om vanuit bezet gebied 
naar Engeland te ontkomen. Duitse diensten krijgen 
het druk met het achterhalen van deze verzetsactivi
teiten. De bezettingsmacht beschikt daartoe over een 
landelijk netwerk van over de provincies verspreide 
opsporingsdiensten, de Dienststellen van de Sicher
heitspolizei en de Sicherheitsdienst, de Sipo en de SD. 
Ze staan onder commando van de Höhere SS- und 
Polizeiführer Rauter in Den Haag. In Brabant opereert 
de Dienststelle-Sipo-SD-Herzogenbusch. Het Sipo-
personeel heeft executieve bevoegdheden zoals het 
verrichten van aanhoudingen, verhoren afnemen, 
huiszoekingen doen enz. Het SD-bestand is belast met 
het optuigen van geheime opsporingsoperaties. Daar
bij wordt gebruik gemaakt van de V-Manner en V-
Frauen, die worden ingezet om de illegaliteit te infiltre
ren en om als verraders mee te werken aan het be
strijden en het uitschakelen van illegale netwerken. 
Het verhoren van krijgsgevangen gemaakte geallieer
de bemanningsleden is een taak van de Abwehr, een 
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contraspionagedienst van het Duitse leger die niet on
der bevel van de SS gesteld is, hetgeen regelmatig tot 
competentiegeschillen tussen beide diensten leidt. De 
SS heeft de medewerking van de Abwehr echter nodig 
omdat deze dienst over luchtmachtdeskundigen be
schikt voor het ondervragen van piloten en andere be
manningsleden. Het is te begrijpen dat de goedwillen
de burgers van het verzet zich niet altijd afdoende we
ten te beschermen tegen het professionele Duitse op
sporingsapparaat, dat daardoor helaas te vaak met 
rampzalige gevolgen kan toeslaan. Een onheil dat ook 
Coba noodlottig zal worden. 

Gevreesde geheime 
wapens van de Sicherheitsdienst 

Allereerst was er de inzet van V-Manner en V-Frauen 
die als medestrijders verzetsgroepen binnendrongen 
en aan illegale activiteiten gingen meedoen totdat ze 
voldoende inzicht in de groep en de contacten hadden, 
waarna hun SD-bazen tot arrestaties overgingen en de 
escapelijn uitschakelden. Een andere aanpak was de 
methode om speciaal daartoe geselecteerde en ge
trainde militairen van de Duitse strijdkrachten als 
pseudo-voortvluchtige bemanningsleden in te sluizen 
op escaperoutes en zo een overzicht van het traject, 
de medewerkers en de schakels te kunnen vaststel
len. 

Een voorbeeld hiervan is het verslag van een piloot die 
vanuit Dinther via meerdere schuiladressen naar het 
station in Tilburg werd begeleid waar hij werd overge
nomen om hem naar een schuilplaats te brengen in de 
bossen van het landgoed De Utrecht in Hilvarenbeek, 
totdat er gelegenheid was om de grens te passeren. In 
Tilburg werd hij opgewacht door de marechaussee 
Karst Smit, pilotenhelper van de Hilvarenbeekse 
groep, die hem achter op de motor naar de schuil
plaats bracht. De piloot had zich in oktober 1943 per 
parachute uit zijn aangeschoten bommenwerper kun
nen redden. Enkele dagen na zijn aankomst in Hil
varenbeek kreeg hij gezelschap van een Franstalig 
Canadees bemanningslid die slecht Engels sprak maar 

die wel goed in het Frans en het Duits kon communi
ceren. Hij vertelde dat hij na te zijn neergestort hulp 
had gekregen van de Goirlese huisarts Aussems, die 
had bemiddeld om hem in de Hilvarenbeekse bossen 
onder te laten brengen. De taaihandicap en andere in
dicaties wekten argwaan bij de via Tilburg in het on
dergrondse bosverblijf aangekomen piloot en hij 
bracht Karst Smit op de hoogte van zijn indruk van de 
Canadees. Karst Smit nam in Brussel contact op met 
een geheime agent van de British Intelligence Service 
en kreeg vragenformulieren mee die opgesteld waren 
om de betrouwbaarheid van neergestorte beman
ningsleden te testen. Smit en zijn Belgische collega 
Van Moorleghem namen het 'examen' af maar lieten 
niet merken dat zij overtuigd raakten met een door de 
Duitsers op de escapelijn ingevoerde spion te maken 
te hebben. Gelukkig was hij nog niet naar België over
gebracht vanwaar hij zijn opdrachtgevers kon inlichten 
over de activiteiten op het landgoed De Utrecht. De 
'Canadees' was een dodelijk gevaar. Twee mare
chaussees haalden hem op uit de ondergrondse 
schuilplaats met de mededeling dat ze hem naar 
België gingen brengen, waarna ze hem in de bossen 
doodschoten. Voor ze hem begroeven doorzochten ze 
de kleding en vonden daarin verborgen bewijzen dat 
de dode een Hauptmann, een kapitein van het Duitse 
leger was. 

Het luchtfront krijgt een 
geheim vervolg op de grond 

In 1943 hebben de geallieerden het overwicht in het 
luchtruim heroverd. Het Duitse luchtafweersysteem 
verweert zich verbeten. Aan beide zijden worden grote 
verliezen geleden. Na de overrompeling in Nederland 
in mei 1940 tot het einde van de oorlog in 1945 zijn 
ongeveer 6.000 geallieerde en 1.000 Duitse vliegtui
gen op Nederlandse bodem neergestort. De Britse 
Royal Air Force verloor boven Nederland 9.000 omge
komen bemanningsleden en 7.500 blijvend vermisten. 
Van de R.A.F. liggen 6.600 gevallenen op erevelden in 
Nederland. De United States Air Force leed boven 
Nederland het verlies van 1.500 bemanningsleden en 
1.200 vermisten. Samen een totaal van 19.200 geal
lieerde bemanningsleden dat door de strijd in het Ne
derlandse luchtruim is omgekomen. Ongeveer 1.063 
bemanningsleden die de crashes overleefden en niet 
in Duitse handen vielen, werden door helpers en help
sters van het verzet geholpen om uit bezet gebied te 
ontkomen. In Nederland staat Brabant provinciegewij-
ze berekend op de eerste plaats met 200 neergestorte 
overlevende bemanningsleden, 18.8%, bijna een vijf
de van het landelijk totaal. Met 387 helpers en help
sters haalt Brabant provinciegewijze berekend de der
de plaats. Van de overlevende bemanningsleden pas
seerden er ongeveer 225 op de vluchtroutes door 
Brabant naar België. Ongeveer 200 van hen werden 
door de Tilburgse groep van Peter Hornman over de 
grens gebracht. Met zekerheid kon na de oorlog vast
gesteld worden dat Coba betrokken is geweest bij het 
geven van onderdak en vluchthulp aan 11 beman
ningsleden. Berekend naar het aantal door Tilburg ge
komen bemanningsleden is het aandeel van Coba 
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5,5%. Een prestatie van een alleenstaande vrouw die 
respect afdwingt. De in dit relaas aan de orde komen
de mislukkingen zijn niet aan Coba te wijten. Ze waren 
het gevolg van een verraderlijke infiltratie en een on
gelukkig toeval. Coba zette zich met veronachtzaming 
van de risico's in voor wat ze een menselijke plicht 
vond. 

In Brabant werden 54 personen onderscheiden met de 
Amerikaanse Medal of Freedom voor ontsnappings
hulp aan geallieerde bemanningsleden. Deze medaille 
wordt toegekend aan personen die meer dan acht be
manningsleden hebben geholpen. Coba werd postuum 
genomineerd maar de onderscheiding mag alleen aan 
de betrokkene zelf worden uitgereikt. Voor het helpen 
van acht of minder bemanningsleden werd namens de 
president van Amerika door generaal Dwight Eisen-
hower aan 333 personen in Brabant een 'Certificate of 
Appreciation' toegekend. Dit document van waarde
ring werd in de gevallen van postume toekenning aan 
de nabestaanden toegezonden. De behandeling van 
de aanvragen voor een onderscheiding en de daartoe 
vereiste onderzoeken voor de toekenning werden ver
richt door een na de oorlog in Wassenaar gestatio
neerd MI-9-team, British Intelligence Service. 

Een groot aantal piloten werd van elders naar Tilburg 
overgebracht. Tilburg werd een belangrijk verzamel
en doorgangscentrum vanwege de gunstige ligging 
niet ver van bebost grensgebied met België. De over
tochten naar de grens volgden meerdere routes. Soms 
deden zich gunstige mogelijkheden voor bij de over
gangen van de grensdorpen in de omgeving van Til
burg. Er bestond een goede samenwerking met de pi-
lotenhulp in Hilvarenbeek. Ook Alphen en Riel, Goirie, 
Chaam en Baarle-Nassau boden de kans om veilig 
over de grens te komen. In België werd de begeleiding 

overgenomen door de 'Witte Brigade', een onderdeel 
van het verzet dat de reis per trein naar Antwerpen 
verzorgde. Berichten over het verdere verloop konden 
om veiligheidsredenen niet worden uitgewisseld. 
Iedere schakel van de lijn moest afgeschermd blijven. 
Dat de aanhoudingen bij aankomst op het station in 
Antwerpen het gevolg waren van een geslaagde 
Duitse infiltratie bleef lange tijd verborgen. De mislei
ding werd zo gespeeld dat het leek of andere piloten-
helpers het aangekomen transport onder hun veilige 
hoede hadden genomen. 

Verraad sluipt van Den Haag via 
Apeldoorn en Sittard naar de 

Diepenstraat in Tilburg 
Harrie Tobben, een van de onderduikers bij Coba 
Pulskens, heeft tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 
bij de marine gediend met de uit Groningen afkomsti
ge mr. Derk Schortinghuis. Enkele weken na de capi
tulatie mogen zij uit krijgsgevangenschap naar huis 
terugkeren. Schortinghuis hervat zijn werk in Den 
Haag. Tobben gaat weer aan de slag als beambte bij 
de mijnen. Beiden raken betrokken bij activiteiten te
gen de bezetter en worden medewerkers van de ille
galiteit. Paul Gulikers werkt in het verzet samen met 
Tobben die in Sittard de woning van Gulikers als 
schuiladres gebruikt. Ook in Limburg stijgt het aantal 
piloten dat naar Engeland probeert terug te keren. Als 
gevolg van infiltraties zijn in het zuiden van de provin
cie Limburg arrestaties verricht, waardoor ontsnap
pingstrajecten naar België te gevaarlijk zijn geworden. 
Het gevolg is dat te veel voortvluchtigen te lang en in 
te veel schuilplaatsen moeten verblijven totdat er weer 
mogelijkheden om over de grens te komen kunnen 
worden uitgewerkt. Tobben zou het liefst naar Enge
land willen oversteken om zich aan te sluiten bij de 
daar aanwezige eenheden van de Nederlandse Konin
klijke Marine. Gulikers wil meegaan als een route kan 
worden gevonden. Na hun terugkeer uit krijgsgevan
genschap blijven Schortinghuis en Tobben contact 
houden. Ze weten van elkaar dat ze in het verzet zit
ten. Het is Tobben bekend dat Schortinghuis een erva
ren wadloper is. Deze gedachtenassociatie met de zee 
brengt Tobben op het idee of het mogelijk zou zijn om 
via de Waddenzee naar Engeland te gaan. Hij be
spreekt dit met Schortinghuis als deze in 1943 door 
Limburg terugkeert van een mislukte pilotenbegelei-
ding door Frankrijk. De verzetsgroepering van Schor
tinghuis heeft landelijke en internationale contacten. 
Schortinghuis belooft het Waddenzeevoorstel verder 
uit te werken en te bezien of het uitvoerbaar is. 

Het grootste probleem zal zijn of de Britse diensten het 
afhalen met een vaartuig kunnen en willen organise
ren. Schortinghuis praat hierover met de in zijn ver
zetsgroep geïnfiltreerde Anton van der Waals die pre
tendeert dat hij een radiocontact met Engeland kan in
schakelen. Hij doet zich voor als een door Engeland 
uitgezonden geheime agent. Schortinghuis vertelt dat 
het idee afkomstig is van een contact in Limburg dat 
naar mogelijkheden zoekt voor overtochten naar 
Engeland. Ondanks het volle vertrouwen in Van der 
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Waals, noemt Schortinghuis daarbij geen naam. V-
Mann Van der Waals zegt toe dat hij het plan en het 
verzoek om hulp naar Engeland zal laten seinen. 
Schortinghuis weet niet dat hij beter hulp aan de dui
vel had kunnen vragen. Als Van der Waals voldoende 
informatie heeft over de personen van het netwerk 
waar Schortinghuis deel van uitmaakt, besluiten zijn 
SD-bazen om tot arrestaties over te gaan. Schorting
huis en bij de SD inmiddels bekende andere medewer
kers worden gevraagd om op 20 juli 1943 voor een be
langrijke bespreking naar Apeldoorn te komen waar ze 
bij het station zullen worden afgehaald. Na aankomst 
wordt het verzetsgezelschap naar een villa in een bos
rijke woonomgeving gebracht. Bij binnenkomst wordt 
de een na de ander overrompeld en geboeid naar de 
bovenverdieping afgevoerd. Van der Waals vindt tus
sen de bij fouillering van Schortinghuis gevonden per
soonlijke zaken de notitie "H. Tobben, p/a Limbrich-
terweg 29, Sittard". Onder de bedreiging dat zijn ou
ders gearresteerd zullen worden, bekent Schorting
huis dat Tobben de bedenker is van het plan om vanaf 
de Waddenzee Engeland te bereiken. Al vanaf het be
gin heeft Van der Waals het voornemen om het Lim
burgse contact van Schortinghuis te achterhalen. Mis
schien is er via deze nog onbekende persoon een 
nieuwe infiltratiepoging in Limburg op te zetten. Zon
der het op dat moment te kunnen overzien, zet de ge
slepen verrader zijn eerste stap op het opsporingstra
ject naar de Diepenstraat in Tilburg. Hij zal zo snel mo
gelijk deze Tobben laten halen om te voorkomen dat 
hij er de lucht van krijgt dat Schortinghuis gearres
teerd is. 

De Sicherheitsdienst als reisbureau en 
reisleiding voor geallieerde piloten 

V-Mann Van der Waals stuurt met spoed zijn mede
werker V-Mann Hans Vastenhout met Sipo Afflerbach 
naar Sittard om Tobben te arresteren. Afflerbach heeft 
lang in Limburg gewoond, hij spreekt Limburgs en 
spioneerde al voor de oorlog voor de Duitsers. Het 
adres Limbrichterweg 29 is de woning van Gulikers. 
Vastenhout dient zich aan als koerier van Evert, de 
schuilnaam van Schortinghuis die deze tijdens de ver

horen aan Van der Waals heeft prijsgegeven. Vasten
hout vraagt of Harrie Tobben aanwezig is. De voor
naam Harrie heeft Van der Waals ook van Schorting
huis. Vastenhout zegt mevrouw Gulikers dat hij na
mens Evert goede berichten over de reis komt doorge
ven die hij volgens zijn strikte opdracht alleen met 
Harrie mag bespreken. Gulikers en Tobben zijn niet 
aanwezig. Mevrouw Gulikers zegt dat het zaken zijn 
waarvan zij niet op de hoogte is. Als Vastenhout en 
Afflerbach onverrichter zake weg willen rijden, komt 
Gulikers thuis. Vastenhout herhaalt de reden van zijn 
komst. Evert kan tot zijn grote spijt om belangrijke ver
trouwelijke redenen niet zelf komen. Vastenhout mag 
de boodschap aan niemand anders als Harrie Tobben 
doorgeven maar laat wel doorschemeren dat er haast 
bij is want het gaat over een reis. Gulikers belooft een 
afspraak te maken voor een ontmoeting over twee da
gen bij het station in Sittard. Als de samenkomst 
plaatsvindt, dan heeft Vastenhout de opdracht meege
kregen om na een kennismakingsgesprek Tobben te 
arresteren. Er wordt een toekomstige samenwerking 
besproken en de wijze waarop contact kan worden op
genomen. Engeland doet mee aan de Waddenzee-ont
snapping en zal de 'Engelandvaarders' laten oppikken. 
Een verheugde Tobben vraagt of Gulikers ook mee 
mag gaan. Vastenhout zegt dat dit geregeld kan wor
den. Bij het afscheid vertelt Tobben dat er vier piloten 
op schuiladressen zitten te wachten om naar Engeland 
te ontkomen. De Waddenzeeroute zou uitkomst kun
nen bieden. Vastenhout ruikt een grotere vangst en 
haakt onmiddellijk op het voorstel in. Hij zal het door
geven en zo vlug mogelijk reageren. 

Het zou een succes zijn als het hele gezelschap tege
lijk zou kunnen worden overgezet. Vastenhout denkt 
echter aan een ander resultaat als Tobben. De Sicher
heitsdienst voert het tempo op. Als de arrestatie van 
Schortinghuis uitlekt dan zijn alle kansen verspeeld en 
Vastenhout komt in een hachelijke positie te verkeren. 
Het verzet zou hem bij de eerstvolgende ontmoeting 
genadeloos uitschakelen. Vastenhout neemt nu het 
voortouw. Hij stelt voor om op korte termijn bij Guli
kers de details te komen bespreken. Vastenhout laat 
zich daarbij zekerheidshalve vergezellen door zijn col
lega V-Mann Sjef van Wesemael. Van het verzet zijn 
aanwezig Gulikers, Tobben en Sjef Vroomen uit Heer
len. Vroomen zal na het vertrek van Gulikers en Tob
ben de verzetsactiviteiten in de regio blijven coördine
ren. Vastenhout komt vertellen dat de reis tot in bij
zonderheden geregeld is. De precieze afhaaldatum 
wordt door Engeland bepaald. Deze is afhankelijk van 
de maanstanden, de getijden, de weersomstandighe
den en de inzetbaarheid van geschikte vaarmiddelen. 
Om geharrewar en vertraging te voorkomen, is het no
dig dat Tobben, Gulikers en de vier piloten voor 6 au
gustus verzameld zijn op een centraal gelegen adres 
vanwaar zij opgeroepen worden voor het vertrek op 
een aangegeven route. 

De keuze van Tobben en Gulikers valt op het adres van 
Coba. Er wordt contact met haar opgenomen en zoals 
altijd staat zij klaar voor de goede zaak. Op 24 juli be-



gint de 'verhuizing'. Tobben en zijn verloofde Jet van 
Oyen brengen de piloten Hickson, Broadhead en 
Brown uit Nieuw-Zeeland plus de Engelsman Evans 
naar de Diepenstraat. Of deze datum juist is, valt te 
betwijfelen. Hij wordt genoemd in een gepubliceerde 
studie van J.W.M. Willemsen. Schortinghuis werd ge
arresteerd op 20 juli waarna Van der Waals de infor
matie over Tobben verkreeg. Vastenhout verklaart dat 
hij einde juli naar Gulikers werd gestuurd. Gezien het 
zogenaamde overleg met Engeland en de ontmoetin
gen in Limburg lijkt het onwaarschijnlijk dat al na vier 
dagen piloten naar Tilburg konden worden gebracht. 
Enige tijd na het wegbrengen van de piloten vertrekt 
ook Tobben naar Coba. Zijn verloofde Jet van Oyen 
gaat mee om hem tot het afscheid gezelschap te hou
den. Ondertussen heeft Tobben de twee organisatoren 
van het vertrek naar Engeland, Vastenhout en Van 
Wesemael, aan Coba voorgesteld. In minder dan twee 
weken heeft het verraad de weg naar haar adres afge
legd. Het heeft er vanaf nu vrij spel. Het begon bij 
meester Schortinghuis en de notitie 'Tobben per 
adres'. 

Engeland ligt niet in Apeldoorn 
Aan het ongeduldig wachten met zeven mensen op 
een kluitje in een kleine huurwoning komt een einde 
met het bericht dat op 6 augustus per trein afgereisd 
moet worden naar Apeldoorn waar het gezelschap bij 
het station afgehaald zal worden. Jet besluit zo ver 
mogelijk met haar verloofde door Nederland mee te 
reizen en ze zal helpen de piloten te begeleiden. 
Gulikers reist over Venio omdat hij de Poolse piloot 
Morski moet ophalen en hij zal zich bij het overstappen 
in Nijmegen weer bij de anderen aansluiten. Na aan
komst in Apeldoorn wordt de groep opgewacht door 
Vastenhout, Jordens, Van Wesemael en Afflerbach. 
Van Wesemael speelt voor gentleman en adviseert Jet 
terug te reizen naar Coba. De tocht wordt moeilijker en 
gevaarlijker. Bij het afscheid nemen wordt beloofd dat 
de aankomst in Engeland zal worden bevestigd door 
Radio Oranje in Londen met het uitzenden van de 
Vondeltekst "Waar werd oprechter trouw dan tussen 
man en vrouw ter wereld ooit gevonden." Er staat ver
voer klaar om de 'Engelandvaarders' naar een schuil
adres voor de nacht te brengen. Het is dezelfde villa 
waar zestien dagen geleden het verzetsgezelschap 
Schortinghuis na binnenkomst werd overrompeld. 
Hetzelfde lot treft nu de zeven die hoopten via een 
vluchtroute vanaf de Waddenzee Engeland te berei
ken. De piloten worden als krijgsgevangenen voor on
dervraging overgedragen aan luchtmachtdeskundigen 
van de Abwehr. Gulikers en Tobben worden overge
bracht naar de Untersuchungsgefangnis in Haaren en 
worden ter dood veroordeeld wegens vluchthulp aan 
geallieerde bemanningsleden. 

Op 8 augustus, twee dagen nadat ze in Apeldoorn hun 
slag geslagen hebben, komen Vastenhout en Van 
Wesemael triomfantelijk aan Coba en Jet vertellen dat 
het gelukt is. De route over de Waddenzee zal vaker 
benut worden. Over enige tijd kunnen de dames de 
aankomstbevestiging over de radio horen. De nieuwe 

medewerkers kunnen bij Coba, ook bij Jet en Vroomen 
in Limburg, niet meer stuk. In overleg met Vastenhout 
en Van Wesemael brengt Vroomen eind augustus drie 
piloten bij Coba, die worden meegenomen om op de 
kust van Scheveningen te worden afgehaald. Het zal 
een tweede ontsnappingstraject worden. Onderweg 
wordt het een enkele reis naar een krijgsgevangen
kamp in Duitsland. Begin september nemen Vasten
hout en Van Wesemael in Roermond twee piloten over 
van Vroomen. Telkens wordt gezegd dat ze op de 
Scheveningse kust worden opgehaald. Het is niet ze
ker of bij de laatste twee het adres van Coba betrok
ken is geweest. MI-9 rapporteert daarover "possible 
but not verifiable", mogelijk maar niet te verifiëren. 

Op 30 september komen Vroomen, Jet van Oyen, 
Vastenhout, Van Wesemael en Jordens, ook een V-
Mann, voor een bespreking samen in de stationsres
tauratie van Roermond waarbij een Poolse piloot wordt 
afgehaald. Van Wesemael heeft aan Jet gevraagd om 
hem tijdig vanuit zijn schuilplaats bij Van Ass op te ha
len. Na afloop van de bespreking moet zij per trein met 
de Pool naar Coba gaan. Tijdens het overstappen in 
Eindhoven worden zij gearresteerd door de Feldgen-
darmerie zodat de V-Mannen buiten schot blijven. De 
SD-leiding heeft besloten de infiltratie-operatie voor
lopig te stoppen. Tobben en Gulikers zitten bijna twee 
maanden in Haaren. Het gevaar dat dit uitlekt, wordt 
per dag groter, met het risico dat drie ervaren hand
langers ontmaskerd worden. Ze zijn onmisbaar. Van 
Beurden, die te veel gezien heeft, moet ook verdwij
nen. Van Wesemael laat hem telefonisch weten dat hij 
per eerstvolgende trein naar Breda moet reizen omdat 
er een mogelijkheid is om mee "op reis te gaan". Van 
Beurden weet wat daarmede bedoeld wordt omdat hij 
enkele keren gevraagd heeft om mee te kunnen gaan 
naar Engeland. Hij mag de reden van zijn vertrek aan 
niemand vertellen maar hij zegt het toch aan Coba. 
Van Wesemael vangt hem op in Breda en ze reizen sa
men naar Den Haag. Na aankomst daar wijst Van 
Wesemael buiten het station naar een adres waar Van 
Beurden moet aanbellen. Terwijl hij daar naar toe
loopt, wordt hij door twee mannen in burgerkleding 
gearresteerd. Hij heeft er geen idee van dat Van 
Wesemael erachter zit. 

De Duitsers weten dat Van Beurden niet bij de illegale 
activiteiten betrokken is geweest. Harrie belandt als
nog in krijgsgevangenschap en keert na het einde van 
de oorlog in Tilburg terug. Hij vertelt dat hij pas maan
den later begon te vermoeden dat Van Wesemael zijn 
aanhouding heeft gearrangeerd. In Tilburg vraagt 
Coba zich af hoe het in Engeland gaat met Van Beur
den, Gulikers, Tobben en al die voor terugkeer gehol
pen piloten. In Limburg maakt Vroomen zich zorgen 
over de vraag wat Jet van Oyen en de Poolse piloot 
overkomen is. Hij weet inmiddels van Coba dat ze bij 
haar niet zijn aangekomen. 

Bezorgd en ongerust 
Hoe langer het duurt voor het beloofde radiobericht uit 
Engeland komt, hoe bezorgder Coba, Jet van Oyen, 



Van Beurden en Vroomen worden. Als Van Wesemael, 
Jordens en Vastenhout bij Coba binnenlopen, dan heb
ben ze hun antwoord klaar. De Britse geheime dienst 
onderzoekt de betrouwbaarheid van de nieuwkomers 
om te voorkomen dat ze spionnen van de vijand in huis 
halen. Een uitleg die op waarheid berust. Voor de 
Nederlanders was de Nederlandse luitenant-kolonel 
Pinto met deze taak belast. Van Beurden merkt af en 
toe tegen Coba en Jet op dat hij twijfels heeft over de 
betrouwbaarheid van Vastenhout. De dames menen 
dat hij spoken ziet. 

Op 26 september zendt de vrije Radio Oranje vanuit 
Londen de afgesproken Vondeltekst uit. Een bizarre si
tuatie, want Tobben en Gulikers zitten nog geen twin
tig kilometer van Tilburg op hun doodvonnis te wach
ten in de Polizei-Untersuchungsgefangnis die is inge
richt in de gebouwen van het groot seminarie te 
Haaren. De Duitsers hebben gebruikgemaakt van de 
radiografische seincontacten die ze met Engeland 
hebben opgebouwd middels het 'Englandspiel'. 56 
Nederlandse door Engeland geparachuteerde geheime 
agenten en marconisten werden onmiddellijk na hun 
landing overmeesterd nadat ze door de Duitsers 'be
steld' waren voor de zogenaamde opbouw van ver
zetsgroepen. Ze werden gedwongen om het berich
tenverkeer met Engeland te openen en te onderhou
den met de mededeling dat alles 'OK' was. Op de af
gesproken in de berichten versluierde veiligheidscode 
dat ze in Duitse handen waren gevallen, werd in 
Engeland niet gereageerd. Engeland bleef aan de ver
zoeken om meer agenten en wapens te sturen, vol
doen. Maandenlang vielen agenten en materiaal in 
Duitse handen. De SD rookte Engelse sigaretten, 
dronk Schotse whiskey en oefende met de vanuit 
Engeland gedropte stenguns, een nieuw type pistool
mitrailleur van Brits fabrikaat dat werd ontworpen 
door een naar Engeland uitgeweken Tsjechische inge
nieur. Het wapen werd door de Duitsers gebruikt bij de 
inval in de Diepenstraat. Het was langs de lijnen van 
dit misleidend berichtenverkeer dat de Duitsers aan de 
Britse geheime dienst konden verzoeken om voor het 
verzet In Nederland de aankomst van Tobben en 
Gulikers in Engeland door een uitzending van Radio 
Oranje middels de afgesproken tekst te willen bevesti
gen. Met alle gevangenen van het kamp Vught werden 
de 56 in Haaren opgesloten geheime agenten bij het 
naderen van de bevrijdingslegers begin september 
1944 in goederenwagons weggevoerd naar concen
tratiekampen in Duitsland. Al op de dag van aankomst 
in het kamp Mauthausen werden de Nederlandse ge
heime agenten in een steengroeve op gruwelijke wijze 
door dronken SS-kampbewaarders om het leven ge
bracht. 

Waar of niet waar, het 
Haaren-mysterie 

Eind oktober 1943 ontvangt de vader van Paul Gulikers 
een briefje van een uit Haaren vrijgelaten gevangene. 
"Paul is tijdens zijn reis in Haaren terechtgekomen." 
De vrijgekomen onbekende heeft van Paul het adres 
van diens vader toegefluisterd gekregen. Gulikers-se-

nior licht zijn schoondochter in die het doorgeeft aan 
Andries Vestering, een verzetsrelatie die deel uitmaakt 
van de Sittardse politie. Vestering werkt in de illegali
teit samen met Vroomen. De vraag is of het bericht 
waar is. Londen heeft immers laten weten dat Gulikers 
en Tobben in Engeland zijn aangekomen. Via betrouw
bare politierelaties, zoals rechercheur Heijligers in 
Roermond, vraagt Vestering om hulp, waarna Heij
ligers collegae in Brabant inschakelt. Het resultaat van 
het behoedzame onderzoek bevestigt dat de twee in
derdaad in Haaren zitten. Over wat Jet van Oyen over
komen is, bestaat onduidelijkheid maar zekerheid is er 
over het feit dat zij vermist wordt na het uitvoeren van 
een door Van Wesemael gegeven opdracht om een 
Poolse piloot naar Coba te brengen en dat zij daar niet 
zijn aangekomen. Vroomen en zijn medestanders zijn 
ervan overtuigd dat de uitspraken van Vastenhout en 
Van Wesemael over een geslaagde overtocht naar 
Engeland alsmede de bevestigende radio-uitzending 
door Londen in strijd zijn met de werkelijkheid. 
Gulikers, Tobben en de piloten werden in Apeldoorn 
afgehaald en begroet door Vastenhout, Van Wesemael 
en Jordens. Jet was daarbij totdat Van Wesemael haar 
aanraadde dat zij beter kon afhaken en terugreizen 
naar Coba. Jet heeft deze belevenissen uitvoerig ver
teld aan Coba en Vroomen. De overname in Apeldoorn 
was goed georganiseerd. Het leek erop dat de reis in 
betrouwbare verzetshanden was. Voor Vroomen en 
zijn verzetsrelaties wordt het duidelijk wie de in hun 
netwerk geïnfiltreerde verraders zijn. Het drietal moet 
snel onschadelijk worden gemaakt om verder onheil te 
voorkomen. De veiligheid van de eigen mensen krijgt 
noodgedwongen prioriteit. Vroomen vraagt zich af 
waarom Coba niet in moeilijkheden is gekomen. Haar 
adres en haar betrokkenheid bij de hulp aan het verzet 
en de pilotenescape zijn al te goed bekend bij de 
Sicherheitsdienst die zelf de regie had. Het adres van 
Coba moet voorlopig als 'besmet' worden beschouwd. 
Coba mag daarom niet over de arrestaties van Tobben, 
Gulikers, de piloten, de ontmaskering en het besluit tot 
liquidatie van de verraders worden ingelicht. Coba is 
betrouwbaar maar een enkel verkeerd woord en de 
vijand zou gewaarschuwd zijn. De SD kent het adres, 
en het verraad komt er mogelijk nog met gespitste 
oren en gespleten tongen op bezoek om de situatie af 
te tasten. Bij gebrek aan informatie blijven Van Wese
mael, Vastenhout en Jordens voor Coba verzetshel
den. Ze hebben er meerdere keren overnacht. 

Eenzelfde om veiligheidsredenen noodzakelijk wan
trouwen binnen het verzet kostte ook de verdienstelij
ke verzetsstrijder Frans van Bilsen tijdens een bezoek 
aan VenIo het leven. Het ging over leven of dood en het 
blijven functioneren van een verzetsgroep. Het was 
dikwijls een haastige moeilijke beslissing. De be
scherming van het collectief stond voorop om meer 
slachtoffers te voorkomen. Een rechtszitting met hoor 
en wederhoor was veelal onmogelijk. In het kamp 
Vught vertelde Coba aan Leonie van Harssel dat ze tot 
haar verbijstering pas na haar arrestatie in juli 1944 
tijdens de langdurige verhoren van haar ondervragers 
aan de weet kwam wat er zich in 1943 via haar wo-



ning aan SD-begeleide pilotenhulp had afgespeeld. Ze 
was er wekenlang kapot van, maar de verhoren gin
gen door. Zonder het te weten, was ze een schakel ge
weest in een door de SD opgezet vangnet voor ver
zetsmensen en piloten. 

Coba weet van niets als zij in juli 1944 vanuit de 
Tilburgse pilotenhulp het verzoek krijgt om voor enke
le dagen aan piloten onderdak te geven en zij haar wo
ning weer ter beschikking stelt. Ze is dan acht maan
den niet meer bij verzetsactiviteiten betrokken ge
weest en leeft in de veronderstelling dat de kust veilig 
is. Niet ten onrechte, want zelfs de SD beschikt niet 
over informatie dat er pilotentransporten onderweg 
zijn naar de Diepenstraat. Ook de van infiltratie vrij ge
bleven Tilburgse illegaliteit weet niet wat er in het ver
leden bij Coba gebeurd is. Het adres wordt als be
trouwbaar en bruikbaar beschouwd. 

Een liquidatiepoging met 
ketsende pistolen 

De illegaliteit in Limburg heeft geen krijgsraad nodig 
om het doodvonnis te vellen. Vroomen zendt op 1 no
vember een telegram aan de V-Mannen met het drin
gende verzoek om op 4 november naar Sittard te ko
men. Er wordt gezinsvermeerdering verwacht; een 
versluierde vraag om piloten op te halen. De plaats 
van ontmoeting is bekend. Het spoorwegviaduct nabij 
het Limbrichterveld aan de noordkant van Sittard. 
Deze locatie is afgesproken tijdens het laatste contact 
in Roermond. Het is er veiliger dan op de stations waar 
door de Feldgendarmerie onverwachte controles wor
den gehouden. Vastenhout vertrouwt het niet hele
maal. Voor de zekerheid rijden Jordens, Van Wese
mael en Vastenhout met schietklare pistolen naar 
Sittard. Sjef Vroomen wacht hen op met Wout van 
Keulen, Jacques Vrij en de politieman Andries Veste
ring. Als de drie verdachten uit de auto willen stappen, 
wordt het vuur op hen geopend. Er ontstaat een korte 
hevige schotenwisseling waarbij de pistolen van Vrij 
en Vestering ketsen. Jordens wordt dodelijk getroffen 
en Van Wesemael raakt gewond. Vastenhout ziet kans 
om met zijn bebloede passagiers weg te rijden. De 
aanslag is gedeeltelijk mislukt en de plegers trekken 
zich teleurgesteld terug. Vroomen, Vestering en Van 
Keulen duiken onder omdat zij licht maar zichtbaar let
sel hebben opgelopen. Vroomen gaat ervan uit dat hij 
herkend is. Vrij loopt minder gevaar omdat hij geen 
persoonlijk contact met de infiltranten heeft gehad. 
Zijn naam blijkt echter wel bij de Duitsers bekend te 
zijn, want die staat de volgende dag bij die van 
Vroomen in het uitgevaardigde opsporingsbevel. Het 
verraad heeft blijkbaar dieper in het verzetsnetwerk 
kunnen doordringen dan men vermoedt. Op de dag 
van de aanslag wordt in Heerlen de verzetsvoorman en 
brandweercommandant Bongaerts gearresteerd. De
zelfde dag wordt ook Van Ass opgepakt, hij is in het 
Roermondse een van de belangrijkste schakels in de 
pilotenhulp. Beiden worden overgebracht naar een 
strafgevangenis in Duitsland waar Bongaerts overlijdt. 
Van Ass maakt de bevrijding mee. Vrij wordt enkele 
maanden later opgespoord en ingesloten in het kamp 

Vught waaruit hij in augustus 1944 ontsnapt. Coba 
wordt ongemoeid gelaten en Jet van Oyen mag in de 
loop van november uit de gevangenis naar huis. 

De doodstraffen voor Tobben en Gulikers worden te
ruggebracht tot gevangenisstraffen te ondergaan in 
Duitsland. Tobben overleeft deze niet maar Gulikers 
keert na het einde van de oorlog terug in Sittard. 
Merkwaardige en uitzonderlijke Duitse beslissingen. 
Coba en Jet hadden in de SD-dossiers illegale activi
teiten op hun naam waar anderen de doodstraf voor 
kregen. Er zijn vele veronderstellingen voor te beden
ken maar dat heeft geen zin. De overwegingen van de 
Duitse speurneuzen blijven geheimen van het verle
den. Het zijn achter gesloten deuren genomen besliss
ingen die niet op papier werden vastgelegd. Eén stel
ling is zeker. Geheime diensten mijden als vuistregel 
zo goed als altijd de inzet van door hen vrijgelaten lie
den omdat ze een gevaar voor dubbelspel opleveren. 

Belangrijker voor de historie is het antwoord op de on
ontkoombare vraag of Coba in 1943 geïnformeerd of 
gewaarschuwd was door haar Limburgse verzetscon-
tacten over de ontmaskering van de verraders en de 
door hen aangerichte schade met dodelijke slacht
offers en gevangenen als gevolg, toen zij in 1944 op
nieuw benaderd werd met het verzoek om piloten in 
huis te nemen. Direct gerichte vragen aan overlevende 
betrokkenen leverden geen duidelijkheid op. De uit
spraken bleven hangen tussen een vaag misschien, 
door het onderduiken van de aanslagplegers was de 
onderlinge communicatie verstoord, de schakels func
tioneerden in die periode gebrekkig, het zich niet meer 
nauwkeurig kunnen herinneren en andere de gang van 
zaken omsluierende aspecten. Kortom een netelig ge
spreksonderwerp dat geen resultaat opleverde maar 
wel verschijnselen van enig onbehagen. 

Jet van Oyen hield zich na haar vrijlating op afstand 
van het verzetswerk. Jet vond het overigens vreemd 
dat Coba op vrije voeten was gebleven. Kortom een 
patroon van verstrengelde vaagheden dat niet te ver
helderen is. Al met al kan de conclusie en de evaluatie 
niet anders zijn dan dat Coba niet of onvoldoende dui
delijk gewaarschuwd werd. Deze onwetendheid moet 
Coba het gevoel van zekerheid hebben gegeven dat ze 
niets te vrezen had en zij stelde haar adres weer spon
taan beschikbaar voor het verbergen van piloten. 

Een terugblik op de gebeurtenissen tot november 
1943 verleidt tot het vermoeden dat Coba in die perio
de de beslissing heeft genomen om zich niet meer in 
te laten met illegale activiteiten. Indicaties of getuige
nissen voor de bevestiging van dit gegeven ontbreken. 
Vanaf oktober van het vorige jaar tot juli van het nieu
we jaar is ze niet meer bij het verzetswerk betrokken 
geweest. Het verzetsfront lijkt in een fase van stilte 
opgelost te zijn en Coba in de achterhoede te hebben 
opgesteld. Die lompe moffen hebben niets geweten 
van haar joden, haar onderduikers en haar piloten. In 
het boek Gewone mensen, (uitgave Hogeschool Katho
lieke Leergangen Tilburg, Vakgeschiedenis 1984), 



Tilburg is een verzamel- en 
vertrekpunt op de 

ontsnappingsroute naar 
België, Frankrijk en Spanje. 

(Colt F Janse). 

wordt onder de vermelding dat er SD-verraad in het 
spel is, verteld: "Coba schrikt als ze merkt wat er aan 
de hand is. Maar er gebeurt niets. Ze houdt zich rustig 
om geen argwaan te wekken." Volgens deze weerga
ve zou ze weten dat er verraad is, ze is geschrokken, 
ze besluit zich rustig te houden om argwaan te vermij
den. Ze zou zich dus om voorzichtigheidsredenen uit 
de illegaliteit hebben teruggetrokken. Het is alleen 
Coba die dit alsnog vanuit de hemel zou kunnen be
vestigen of ontkennen. Vanzelfsprekend mag veron
dersteld worden dat Coba wel eens gedacht zal heb
ben dat het lang stil bleef. Ondanks het onderkennen 
van verraad, de angst en het besluit om geen gevaar
lijke aandacht op te wekken, stelt ze begin juli 1944, 
nauwelijks acht maanden later, toch weer spontaan 
haar woning ter beschikking om voor enkele dagen 
zes piloten op te nemen terwijl zij al eerder al het risi
co onderkend zou hebben. Coba zou aan geheugen
stoornis geleden moeten hebben als ze de voorteke
nen van het gevaar had opgemerkt maar desondanks 
toch bereid was weer piloten in haar huis te verber
gen. Coba was een eenvoudige poetsvrouw maar be
slist niet dom. Ze had in België tijdens de Eerste We
reldoorlog ervaring opgedaan met het gevaar van een 
Duitse bezettingsmacht. Het valt niet met elkaar te rij
men. 

Het blijft rustig. Voor Coba verlopen de dagen weer in 
de sleur van haar poetswerk bij de gemeente en haar 
zondagse kerkgang. Het einde van 1943, het vierde 
oorlogsjaar, nadert in de sfeer "geen nieuws van het 
verzetsfront". Tilburg mag in het donker niet uit de 
lucht te zien zijn. Achter de verduisterde ramen wordt 
"van ut aaw in ut nuuw" geklaverjast. Daarna gaan de 
Tilburgers naar de vroegmis en hopen biddend dat 
1944 verlossing van de bezetters zal brengen. 

In 1944 woedt de strijd tussen de wolken in alle hevig
heid. De geallieerde luchtstrijdkrachten hebben de 
overmacht in het luchtruim ten koste van grote verlie
zen veroverd. De verzetshulp aan overlevende beman
ningsleden raakt zwaar belast. Duitsland krijgt de por
tie bommen die het zelf heeft uitgelokt. Voor de burge
rij in bezet Nederland een teken dat de krijgskansen 
op kantelen staan. Op 6 juni landen de bevrijdingsle
gers op de Franse kust; ze moeten een harde strijd 
voeren om uit de bruggenhoofden te breken. 

Eerder in februari klonk in Tilburg bijna dagelijks het 
beangstigende gehuil van de sirenes die alarm geven 
voor naderend luchtgevaar. De Tilburgers beleven 
angstige dagen en slapeloze nachten als gevolg van 
het zware geronk van de overvliegende bommenwer
pers die driftig bestookt worden door de kanonnen van 
de Duitse luchtverdediging. Een batterij staat opge
steld nabij de Reitsehoeven. Bij het NOAD-terrein en 
bij het LONGA-terrein verbergen zich de zoeklichten. 
De Tilburgse luchtwachtdienst meldt in de nacht van 
24 op 25 mei acht in de omgeving van Tilburg neerge
storte vliegtuigen, soms brandend, te hebben waarge
nomen. Op het Lijnsheike komt een bommenwerper 
neer en ontploft op een huizenblok nabij café het Wit 
Paardje. Er vallen doden en gewonden onder de bewo
ners, de verwoesting is groot. Dezelfde nacht een 
neergestorte bommenwerper in de Hasselt. Enkele 
malen ontsnapt de stad ternauwernood aan meer 
rampen. Een bommenwerper valt achter woningen 
aan de Goirleseweg en op de Loonseweg een neerge
storte bommenwerper op een steenworp afstand van 
een rij huizen. De uit het vliegtuig geslingerde lijken 
van de Canadese bemanning liggen verspreid rond het 
toestel. Twee schildwachten van de Ordnungspolizei 
wandelen er triomfantelijk omheen. De omwonenden 
laten stilzwijgend hun afschuw blijken. 

Juli 1944, er is weer hulp van 
Coba nodig 

Door de hevige strijd in het luchtruim neemt het aantal 
neergestorte overlevende bemanningsleden snel toe. 
Het grootste aantal, 200, komt in de provincie Brabant 
aan de grond. Overdag is te zien hoe bemanningsle
den zich per parachute uit hun aangeschoten vliegtuig 
redden. Als witte bolletjes tuimelen ze naar beneden 
totdat de parachutes opengaan en ze bengelend naar 
het door de vijand bezette gebied drijven. Ze hopen dat 
de Duitsers niet snel genoeg de landingsplaats berei
ken, zodat ze zich kunnen verbergen en contact te 
kunnen maken met goedwillende burgers die hulp van 
het verzet weten te vinden. Het zijn de maanden waar
in er bij de Tilburgse pilotenhulp een permanente be
hoefte is aan schuilplaatsen voor geredde beman
ningsleden. Lang niet allen zijn bereid om dit risico te 
nemen. 

Bij de Duitse onderdrukkers groeit het besef dat de ne
derlaag op hen afkomt. Ze treden hard en onverbidde
lijk op. Peter Hornman beschikt over een kleine groep 
medewerkers: de familie Smits-Bosse op de Noord-
hoek, Jan en Annemarie Vossen op de Bosscheweg, 
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Van Harssel op de Heuvel, hun dochters Leonie en 
Beppie, hun buren Willekens, Dientje Jacobs in de 
Wilgenstraat, Blanche en Louise Pirottin in de Hoef-
straat en met hulp van de Oisterwijkse groep Bim van 
der Klei is er een grote schuilplaats op de boerderij van 
de familie Rooijakkers, die daarbij geassisteerd wordt 
door pater Lambertus, Theo Vermeulen, knokploeg
baas en pilotensmokkelaar Piet van Bommel en Jan 
van Wanrooij. 

Mede door ook uit andere delen van het land aange
voerde piloten dreigt Tilburg een verstopte flessenhals 
te worden in de doorstroming op de ontsnappingslij-
nen naar België. Als de nood hoog is dan lijkt de red
ding vaak nabij. Bij een blik op het bestand van het ge-
meentepersoneel valt de keuze op Coba, de eenvoudi
ge en plichtsgetrouwe poetsvrouw. Haar woning is 
veilig en ligt onopvallend. Bovendien is vanaf het adres 
snel en tamelijk onopgemerkt in de richting België de 
stad uit te komen. Leonie van Harssel, assistente van 
huisarts Franken op het Sint Annaplein, wordt ge
vraagd om Coba te benaderen. Leonie en Coba kennen 
elkaar van bezoeken aan de dokter. Over verzetswerk 
werd dan niet gesproken. Het adres van dokter 
Franken is een centrum van illegale activiteiten. Een 
knokploeg van het verzet komt er samen voor bespre
kingen. Niemand van de Tilburgse illegaliteit weet dat 
het adres in de Diepenstraat al sinds een jaar een dik 
dossier bij de Sicherheitsdienst heeft. Had Hornman 
daarover ook maar de geringste aanwijzing gehad dan 
was het onmiddellijk voor verzetsactiviteiten 'onbe
woonbaar' verklaard, gevaarlijk en dus onbruikbaar. In 
de eerste week van juli krijgt Coba bezoek van Leonie 
en Beppie die haar namens 'mijnheer Van Dooren' ko
men vragen of ze een of twee dagen vijf piloten, mis
schien zes, in haar woning wil opnemen. Coba gaat 
spontaan akkoord, "laat de jongens maar komen, ik 
maak de slaapplaatsen klaar." Coba kan niet vermoe
den dat zij met haar hervatte medewerking aan een 
escape-avontuur de weg naar de gaskamer in Ravens-
brück inslaat. 

Een toevallige Duitse 
vangst op de Moergestelseweg 

In de nacht van zaterdag 8 juli op zondag 9 juli rinkelt 
tegen het ochtendgloren bij Harders, de commandant 
van de SIPO-SD-Dienststelle-Herzogenbusch, de tele
foon. Harders heeft gehoopt op een rustige nacht en 
uitslapen op zondagmorgen. De 'Lagemeldung', het 
dagoverzicht, bevat geen informatie die tot alertheid 
maant. Een luitenant van de Wehrmacht meldt dat hij 
met zijn patrouille op het kruispunt Oisterwijk-Tllburg 
in Moergestel een DKW-personenauto met een Neder
lands kenteken heeft aangehouden. De auto staat op 
naam van de Eindhovense gemeentepolitie. Het voer
tuig en de vijf inzittenden zijn meegenomen naar de 
commandopost van het detachement in Moergestel. 
Volgens hun persoonsbewijzen zijn drie inzittenden 
Nederlanders, waaronder de bestuurder die politie
man zegt te zijn en dit met papieren kan aantonen. De 
twee andere inzittenden spreken Engels. Het is een 
verdacht gezelschap en in de auto zijn twee pistolen 
gevonden. Commandant Harders geeft SIPO-baas 
Hardegan opdracht om een onderzoeksteam naar 
Moergestel te sturen, die op zijn beurt zijn onderge
schikte Schonfeld met deze taak belast. Omstreeks 
vijf uur arriveert de rechercheploeg in Moergestel en 
selecteert de Nederlanders als de belangrijkste ver
dachten. Als Schonfeld voldoende zekerheid heeft dat 
de twee Engelssprekende arrestanten luchtmachtmili
tairen zijn, verzoekt hij de Luftwaffe in Gilze-Rijen om 
ze over te komen nemen, zodat ze door deskundigen 
van de Abwehr verhoord kunnen worden. 
Geallieerde bemanningsleden hebben toestemming 
om na gevangenneming zich op hun militaire status te 
beroepen, zodat ze volgens de internationaal geldende 
regels als krijgsgevangenen behandeld moeten wor
den. Dit om te voorkomen dat ze als geheime agenten 
of verzetsstrijders worden behandeld, die veelal wor
den gefusilleerd. 
De drie burgers, Brunnekreef, Aartse, Haagen en de 
DKW worden meegenomen naar de Dienststelle in Den 
Bosch. Aartse maakt deel uit van de Eindhovense ille
galiteit, Brunnekreef en Haagen horen tot de verzets
groep van Bim van der Klei in Oisterwijk. Brunnekreef 



was enkele dagen eerder naar Eindhoven gereisd om 
daar met de verzetsman Van Bruggen de overbrenging 
In twee transporten naar de Diepenstraat te organise
ren. Aartse had de politie-DKW 'geleend'. Het eerste 
transport waren de Engelsman Ronald Walker en de 
Australiër Jack Nott en bij Van Harssel op de Heuvel 
nummer 59 zou Roy Carter worden opgepikt. Omdat 
Carter met zijn nogal fors postuur er moeilijk in de auto 
bij kon, moest hij fietsend door Tilburg naar Coba ge
loodst worden. Op enige afstand begeleid door Leonie 
en Beppie van Harssel. Leonie reed voorop en zou af
stappen als er gevaar dreigde. Er zat nog een Ameri
kaanse piloot op de Heuvel bij de familie Willekens 
naast Van Harssel. Deze zou de volgende dag naar de 
Diepenstraat worden gebracht. De eerste drie waren 
inmiddels dus bij Coba. De auto reed terug naar 
Eindhoven om Frayser en McFayden op te halen. In de 
nacht van zondag op maandag zullen er gunstige om
standigheden zijn om de dan zes bij Coba verzamelde 
piloten over de grens te smokkelen. 

De aanhouding in Moergestel had nog andere gevol
gen. Leonie voelt zich schuldig omdat ze heeft bemid
deld bij de inschakeling van Coba. In het strenge regi
me van de concentratiekampen zijn er slechts zeldza
me toevallige momenten dat men kort contact kan 
hebben. Beide vrouwen vermoeden dat ze het slacht
offer van verraad zijn. Ze weten niet wat aan de over
val vooraf is gegaan. Toen Leonie van huis werd ge
haald en werd meegenomen naar de Diepenstraat 
heeft ze daar de verzetsman Brunnekreef gezien, die 
de vorige dag bij haar op de Heuvel twee piloten had 
afgehaald en ze naar Coba bracht. Was ook hij gear
resteerd en wat was er gebeurd met het tweede trans
port? Ze zag de afvoer van de drie doden en moet later 
bevestigen dat het militairen zijn. 

Het Engelse verhaal van de bij 
Coba verborgen geallieerde piloten 

Samengesteld door oud-bemanningsleden van het 
83e squadron R.A.F. Bomber Command, aan de hand 
van verklaringen van de uit krijgsgevangenschap te
ruggekeerde Fraser en McFayden tegenover MI-9; 
deels ook uit de overlevering in Tilburg. 

Een samenvatting: "Op 22 juni 1944 was Ronald A. 
Walker 's nachts neergestort bij Eindhoven. Als cap
tain van een Lancaster-bommenwerper was hij de 
enige overlevende van zijn zeven bemanningsleden. 
Met hulp van het verzet kwam hij terecht in Nuenen, 
waar hij met Jack Nott een schuilplaats deelde. Nott 
was op 17 juni neergestort. Op 29 juni werden ze fiet
send naar Waaire gebracht, waar ze een onderdak 
deelden met de Canadezen Bruce Fraser en Robert 
McFayden. Fraser was bij Acht aan de grond gekomen 
en zat al vanaf 25 mei ondergedoken. McFayden 
kwam neer bij Lieshout. Vanaf 8 juli zou er voor het 
verzet een mogelijkheid zijn om hen over de grens 
naar België te brengen. Walker en Nott werden als 
eersten door Aarts en Brunnekreef naar Tilburg ge
bracht en zouden daar bij de familie Van Harssel Roy 
Carter oppikken, die zich op 17 juni met zijn parachute 

had kunnen redden en in de omgeving van Boekei ge
land was. Via Erp en Schijndel was hij naar Van Hars
sel gebracht. Vanwege zijn forse omvang kon hij niet 
mee in de kleine DKW waarin al vier personen zaten, 
zodat hij moest fietsen. Leonie en Beppie loodsten 
fietsend de auto en Carter naar de Diepenstraat. Het 
gezelschap ging achterom bij Coba naar binnen. De 
politie-DKW reed met Aarts als bestuurder en Brun
nekreef als passagier terug naar Waaire om Fraser en 
McFayden op te halen. 
Voor de tweede keer op weg naar Tilburg sprongen op 
de kruising Moergestel-Oisterwijk zes met machine
geweren bewapende Duitsers voor de auto. Frayser en 
McFayden werden gevangen genomen en naar de 
Luftwaffe in Gilze-Rijen afgevoerd. De drie verzets
mensen werden naar Vught meegenomen. Ze werden 
daar mishandeld door de Sicherheitsdienst Zo vonden 
de Duitsers een adres in Tilburg. De volgende morgen, 
9 juli, moest chauffeur Aarts uit Eindhoven in de poli
tie-DKW, gevolgd door auto's met gewapende Duit
sers in burgerkleding, naar het adres in Tilburg rijden. 
Om 11.30 uur vielen zij de woning binnen. Het waren 
zeven Duitsers. De commandant ging op nummer 47 
naar binnen, twee op nummer 51 en de vier anderen 
klopten op nummer 49. Drie piloten zaten te eten en 
werden naar de achterplaats gedwongen en onmid
dellijk neergeschoten. Nott probeerde gewond te 
vluchten maar werd gedood in de doorgang naar de 
keuken. De Duitsers gelastten Coba lakens te brengen 
om de lijken te bedekken, maar ze waagde het om de 
Nederlandse vlag te geven en bedekte er de doden 
mee. Ze had de vlag klaarliggen voor de bevrijding. 
Daarna werden de lichamen overgebracht naar Vught 
en gecremeerd. Het is onbekend wat er met de as is 
gebeurd. De namen van de drie bemanningsleden 
staan als vermisten op de panelen van het Runnymede 
Memorial in Engeland. Coba en Leonie kwamen in het 
concentratiekamp Ravensbrück terecht, waar Coba in 
februari 1945 in de gaskamer werd omgebracht. De 
drie verzetsmensen werden gefusilleerd. De doden 

The story of the allied persons hiding 
by Coba Pulskens 83th Squadron 

Bomber Command RAF 

"When they were again on their way to Tilburg, six 
Germans armed with machineguns jumped in front 
of the car on the crossing of the way to Oisterwijk 
and the Moergestelse-road. 
Fraser and McFayden were taken prisoner and 
brought to the Luftwaffe in Gilze-Rijen and the th-
ree resistance-workers were immediately taken to 
Vught." 

"Toen ze weer naar Tilburg op weg waren, spron
gen op de afslag van Moergestel naar Oisterwijk 
zes Duitsers met machinepistolen voor de auto. 
Frase en McFayden werden gevangengenomen en 
naar de Luftwaffe in Gilze-Rijen gebracht en de drie 
verzetsmensen werden meegenomen naar Vught" 
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werden voordat ze naar Vught werden meegenomen, 
naar het Elisabeth-ziekenhuis gebracht. Staflid dokter 
Borman maakte in het geheim foto's die als bewijs 
werden gebruikt tijdens de rechtszittingen van 11 tot 
26 juni in Essen, Duitsland. De verdachten werden ook 
geconfronteerd met getuigenissen van Leonie en 
buurman Van Eerdewijk. Op 26 juni om vijf uur in de 
middag werd onder doodse stilte tegen Karl Cremer, 
Michael Rothschopf en Friedrich Paul Schwanz de 
dood door ophanging uitgesproken. Gelukkig kende 
justitie geen genade voor hun verwerpelijk misdrijf. 

Het Engelse relaas noodzaakt tot een aantal kantteke
ningen en correcties. De drie verzetsmensen werden 
in Vught 'tortured', gemarteld, en zo kwam de Sicher
heitsdienst aan het adres. Deze conclusie berust op 
veronderstellingen. Fraser en McFayden werden al in 
Moergestel overgedragen en naar Gilze-Rijen afge
voerd. Duitse betrokkenen ontkenden vanzelfsprekend 
dat de verhoren niet zachtzinnig zijn verlopen, maar 
deze verklaringen zijn niet op absolute geloofwaardig
heid te evalueren. Ze dwingen wel tot de vraag hoe er 
zo vlug voldoende informatie werd verkregen om te 
besluiten tot een onmiddellijke inval over te gaan. Het 
gestelde dat de drie naar Vught werden meegenomen, 
is niet juist. Ze werden verhoord op de Dienststelle in 
Den Bosch. 
Chauffeur Aarts reed niet mee naar de overval. Wel zat 
Brunnekreef in de voorop rijdende in beslag genomen 
politie-DKW om de woning van Coba aan te wijzen. 
Zeker is dat het drama na het binnendringen in de wo
ning zich snel heeft voltrokken. De korte duur van de 
vuurstoten werd tot in de verre omgeving gehoord. De 
confrontatie vond plaats binnen de beperkte ruimte 
van de kleine woning en op het afgeschermde plaatsje 
aan de achterzijde. Al met al een afstand van nauwe
lijks vijftien meter. 

De piloten zouden naar de achterplaats zijn gedwon
gen en werden 'immediately', onmiddellijk, neerge
knald, Nott probeerde gewond te vluchten maar de 
Duitser schoot hem neer in de doorgang naar de keu
ken. Volgens Duitse verklaringen is alles volgens de 
dienstvoorschriften verlopen. De piloten zouden in de 
woning en op de plaats gesommeerd zijn om zich over 
te geven, 'Hande hoch, hands up', maar daar niet aan 
voldaan hebben. Ze probeerden door de keuken te 
ontsnappen en werden bij het naar buiten komen nog
maals gesommeerd zich over te geven. De daar opge
stelde Rothschopf moest in een fractie van een secon
de handelen, want het was op enkele meters bijna drie 
tegen één. Er was geen tijd meer om waarschuwings
schoten te lossen en de afstand was te kort om de 
twee naar buiten stormende piloten te stoppen. 

Verder valt op te merken dat er geen vier maar twee 
Duitsers naar binnen gingen. Coba nam de Nederland
se vlag en bedekte er de lijken mee. De Duitsers heb
ben geen vlag gezien. Toen de drie doden op bran
cards naar de ambulances werden gedragen, hebben 
de omwonenden en de op afstand staande nieuwsgie
rigen ook geen vlag waargenomen. Van wat binnen 
gebeurde, heeft alleen Coba iets gezien. Toen de twee 
Duitsers binnendrongen met een pistool in de hand, 
werd ze in de gang met de handen omhoog tegen de 
muur gezet en kon dus niet zien wat zich direct daarna 
in de woonkamer en op de plaats afspeelde. Het beetje 
dat ze wist, heeft ze in het kamp Vught aan Leonie ver
teld. In Duitsland werd Leonie ondergebracht in het 
concentratiekamp Dachau en had ze geen contact 
meer met Coba, omdat die naar Ravensbrück was 
weggevoerd. 

Behoudens een aantal de sfeer bepalende details blijft 
voornamelijk alleen de kern van het door Bomber-
Command samengestelde verhaal over: "Er sprongen 
zes met machinepistolen bewapende Duitse militairen 
voor de naderende auto." De Britse rechter veroor
deelde de schutters wegens moord met voorbedach
ten rade tot de dood door ophanging. De overwinnaar 
bepaalt het recht. Er was geen bevel gegeven om on
middellijk na het binnenkomen te schieten. Krijgsge
vangenen zijn belangrijker dan lijken, want het zijn de 
levende bronnen om gegevens over de vijand te verza
melen. 
Een onpartijdig oordeel over het ombrengen van drie 
piloten zal uit de geschiedenisboeken blijven. De waar
heid heeft de doden gevolgd. 

Wie heeft of hebben wat 
prijsgegeven? De verhoren 

Op de Dienststelle wordt direct begonnen met de ar
restanten aan de praat te krijgen. Hardegan neemt 
Aarts voor zijn rekening. Twee van zijn medewerkers 
geeft hij opdracht om Brunnekreef en Haagen te on
dervragen. Brunnekreef houdt het erop dat hij mee
reed om een kennis te gaan bezoeken. Haagen noemt 
geen bijzondere argumenten om te verklaren waarom 
hij in de auto zat. Hij was nieuwsgierig en wilde zoiets 
een keer meemaken. Aarts wordt herkend door een 
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van de Sipolieden. De Sipo noemt hem zelfs zijn vriend 
Harrie omdat hij in Eindhoven ruim een halfjaar con
tact met hem heeft gehad. Bij de herkenning heeft 
Harrie verteld dat hij nu in Eindhoven betrokken is bij 
illegale activiteiten, en geallieerde militairen naar 
Tilburg bracht. Het zijn piloten of geheime agenten en 
er zijn wapens. 

Hardegan heeft het verhoor van Aarts afgesloten en is 
aan de ondervraging van Brunnekreef begonnen. Har
degan kan nu Brunnekreef met de gegevens uit zijn 
vorige ondervraging aantonen dat hij alles al weet en 
dat het verstandiger is om te bekennen waar ze mee 
bezig zijn. Brunnekreef blijft echter een moeilijk geval. 
Hij wordt gelast mee te gaan naar Tilburg om de wo
ning aan te wijzen. Hardegan heeft genoeg informatie 
om na toestemming van zijn commandant Harders een 
inval te doen. Toen de Sipo-ondervrager aan Hardegan 
wilde gaan rapporteren wat zijn oude relatie Harrie 
hem verteld had bij de hernieuwde kennismaking na 
aankomst op de Dienststelle, was Hardegan al met zijn 
overvalscommando onderweg naar Tilburg. Hij vertrok 
kort na tien uur. Haagen valt buiten de verdenking iets 
te hebben losgelaten. Hij had het transport van de vo
rige dag niet meegemaakt. Brunnekreef stond op 18 
augustus in Vught voor de geweerlopen van het vuur
peloton. Haagen en Aarts werden de volgende dag in 
hetzelfde kamp gefusilleerd. 

Nauwelijks vijf uren na de aanhouding in Moergestel 
waren de Duitsers op de hoogte van het adres van 
Coba en Leonie, hun namen, het signalement van 
Leonie, de aanwezigheid van minstens drie piloten en 
het gebruik van een in beslag genomen politie-DKW. 
Zonder een oordeel te kunnen of mogen vastleggen, 
geldt hier toch de tweeduizend jaren oude uitspraak: 
"voor de haan driemaal gekraaid heeft zult gij mij ver
raden hebben." 

Een rustige 
zondagoctitend totdat er geschoten 

wordt 
Negen juli 1944, in de Diepenstraat is het stil en rus
tig. Als de Duitse militairen die gelegerd zijn in de aan
grenzende Kromhoutkazerne er niet waren, zou het lij
ken alsof er geen oorlog was. Burgerautoverkeer is er 
al lang niet meer. De voertuigen zijn gevorderd of ver
borgen. Brandstof is er alleen voor de bezetter. De 
huisarts en de politie komen op de fiets. De burgerij 
houdt de fietsen binnen omdat de Grüne Polizei onver
wachts toeslaat met massale invorderingen op straat. 
Sjef van Eerdewijk maakt in de deur van zijn winkel 
een praatje met terugkerende kerkgangers en Coba's 
broer Nico die vlakbij woont. 
Kort na elf uur zijn tot ver in de buurt heel even uit de 
omgeving van de kazerne schoten te horen. De bewo
ners van de Diepenstraat zijn het meest geschrokken 
want de schoten zijn gelost in het huis van Coba 
Pulskens. Er zijn enkele auto's te zien en mannen die 
af en toe naar buiten komen om met elkaar overleg te 
plegen. Op afstand of door de ramen gezien maakt het 
een rommelige onzekere indruk. Af en toe rijdt een van 
de auto's weg en komt dan later weer terug. Tegen 
twaalf uur komt inspecteur Stevens van de gemeente
politie aan bij de woning van Pulskens en gaat naar 
binnen. Kort daarna arriveren drie ambulances van de 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst. De verplegers dra
gen op brancards drie afgedekte slachtoffers naar de 
ziekenauto's en vertrekken. De onbekende mannen 
stappen in de auto's en rijden ook weg. Coba, Sjef en 
Anna worden meegenomen. Pas nu durven de omwo
nenden naar buiten en dichterbij te komen. Er vormen 
zich praatgroepjes en de gissingen zijn niet van de 
lucht, ledereen begrijpt dat het geen burgeroverval is 
geweest, want dan waren de mannen met hun auto's 
gevlucht zonder op de komst van een politie-inspec-
teur te wachten. Uit eerder verschenen publicaties 
vormen de lezers zich wel eens het beeld dat er een 
soort volksoploop ontstond nabij de woning van Coba, 
alhoewel een dergelijke situatie niet in de teksten 
voorkomt. De bevolking heeft inmiddels voldoende er
varing opgedaan om te weten dat men bij dit soort on
doorgrondelijke gebeurtenissen beter niet op de voor
ste rij kan gaan staan. De geruchten over het gebeur
de bereiken snel de wat verderop gelegen buurten 
waar de schoten ook werden gehoord. Men had er niet 
lang bij stilgestaan. Het is oorlog, er gebeuren dan 
meer vreemde dingen in de stad. 

Broer Nico en zijn vrouw zijn de enigen die aan de 
nieuwsgierigen enkele bijzonderheden kunnen vertel
len. Toen Nico hoorde schieten bij het huis van Coba 
schrok hij en maakte zich ongerust over wat daar aan 
de hand was. Uit het tuintje van Nico kan hij staande 
achter de keukendeur door het achterpoortje de plaats 
van zijn zus zien. Toen hij daar schieten en gekerm 
hoorde, zag hij een man in een blauwe jas die een ma
chinepistool in de aanslag hield. Direct daarna hoorde 
hij weer schieten maar kon niet zien of deze man de 
trekker had overgehaald. Daarna hield het kreunen op. 
Emma, de vrouw van Nico, die uit angst naar boven is 



gevlucht om voor Nico belastende papieren te verber
gen, kan door het raam van de slaapkamer de plaats 
en de keukenmuur van Coba zien. Tegen de buiten
muur van de keuken lagen twee bebloede mannen op 
hun rug en een man in een donkerblauwe regenjas 
loste enkele schoten op hen. Sjef van Eerdewijk heeft 
voor het blad Panorama in 1948 een ander verhaal 
verzonnen. Hij keek over de schutting en zag meer 
mannen, waarvan een de op de grond liggende piloten 
schoot na eerst een schopbeweging in hun richting te 
hebben gemaakt. Een ongeloofwaardig verhaal. Com
mandant Hardegan was zelf bij Van Eerdewijk naar 
binnen gegaan nog voor er geschoten werd en had 
meteen arrest aangezegd. Het is duidelijk dat hij daar
na geen toestemming heeft gegeven om na het schie
ten even over de schutting te gaan kijken. Daar was 
geen sprake van, vertelde Hardegan in een verificatie-
gesprek over de gang van zaken tijdens de overval. 

Er zijn meer zelfbedachte verhalen die de waarheid 
verminken. Goossens vermeldt in zijn 'Coba Pulskens'-
verslag: "Hij dreef hen naar buiten met een roffel van 
ongeveer honderd schoten uit zijn machinegeweer. 
Buiten werden de piloten tegen de muur gezet en 
neergeschoten." Deze beschrijving van de gebeurte
nissen kan moeiteloos als volkomen onjuist en onwe
zenlijk gekwalificeerd worden. Een verzinsel dat ner
gens op gebaseerd is. 

Negen juli 1944, inde 
Diepenstraat een bloedige zondag 

Het samenstellen van een reconstructie van wat er is 
gebeurd onmiddellijk na het binnengaan van de wo
ning door twee man van het overvalscommando, 
wordt belemmerd en beperkt door de afwezigheid van 
getuigen die als niet direct betrokkenen het drama van 
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nabij hebben meegemaakt. Binnenshuis waren alleen 
Coba, de drie piloten en de twee Duitsers. Coba heeft 
in kamp Vught het kleine beetje wat ze had kunnen 
zien en horen aan Leonie verteld. Na het openen van 
de voordeur werd ze onder bedreiging met een wapen 
gedwongen om met de handen onhoog in de gang 
naar de woonkamer tegen de muur te gaan staan. 
Zicht op het verdere gebeuren had ze vanaf die plaats 
niet meer. De twee binnengedrongen mannen liepen 
meteen door naar de huiskamer waar de drie piloten 
aan tafel zaten. Ze hoorde een luide stem iets zeggen 
waarna ze het lawaai van omvallend meubilair hoorde, 
wat bijna direct gevolgd werd door hevige knallen die 
kort herhaald werden. Ze was versuft, verbijsterd, he
vig geschrokken en bang. Toen het tumult voorbij was, 
mocht ze in de huiskamer op een stoel gaan zitten en 
zag op de plaats de drie neergeschoten piloten met 
bebloede kleding liggen. Het was vreselijk en onbe
grijpelijk. Tot zover de bevindingen, die Leonie mee
bracht van Coba toen ze uit Dachau terugkeerde. De 
twee vrouwen dachten in Vught dat ze het slachtoffer 
van verraad waren geworden. 

Van het gebeuren op de plaats achter de woning zijn er 
de waarnemingen van broer Nico achter zijn keuken
deur en van zijn vrouw die vanaf de slaapkamer even 
naar de achterplaats van Coba had gekeken. Ze vroe
gen zich af of Coba nog in leven zou zijn. Het tragische 
verhaal kan verder alleen maar aangevuld worden met 
de in Essen voor het Britse gerechtshof door de schie
tende Duitsers afgelegde verklaringen, die vanzelf
sprekend hun huid probeerden te redden. Hun optre
den was volgens de dienstvoorschriften verlopen. 
Zowel binnen als buiten was gesommeerd om de han
den omhoog te doen en zich over te geven, maar de 
piloten zetten hun vluchtpogingen door via de keuken 
en naderden op enkele meters na de op de achter
plaats opgestelde Sipo Rothschopf, zodat deze vrees
de overrompeld te worden en uit zelfverdediging en
kele schoten loste. 

Het begon in de eerste week van juli 1944. Leonie en 
Beppie van Harssel, schuilnamen voor Jopie en Kitty 
binnen de groep Peter, komen aan Coba vragen of ze 
enkele piloten in huis wil nemen. Na de aanhouding 
van het tweede transport dat onderweg is naar Coba 
volgt een snelle Duitse reactie die een verlieslijst ver
oorzaakt van drie gedode geallieerde bemanningsle
den en vijf gefusilleerde verzetsmannen. Coba en 
Leonie worden na hun arrestatie veroordeeld tot op
sluiting in het concentratiekamp Vught wegens 'Feind-
begünst igung' , hulpverlening aan de vijand. Begin 
september worden zij afgevoerd naar Duitsland. Leo
nie komt in het concentratiekamp Dachau terecht en 
krijgt difterie maar herstelt. Coba gaat naar een con
centratiekamp voor vrouwen in Ravensbrück waar ze 
in het voorjaar van 1945 in de gaskamer wordt omge
bracht. De piloten Fraser en McFayden zijn bij de aan
houding krijgsgevangen gemaakt maar hebben het 
geluk bij een ongeluk dat ze daardoor de oorlog over
leven. De Amerikaan die niet opgehaald is, omdat het 
transport onderschept werd, zat nog bij Willekens op 
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de Heuvel maar moest daar zo snel mogelijk verdwij
nen en dat wordt door de groep Peter geregeld. Fraser 
en McFayden worden na terugkeer in Engeland door 
MI-9 opgeroepen om hun belevenissen te laten docu
menteren. 

Leonie keert eind mei 1945 geestelijk en lichamelijk 
ontredderd terug in Tilburg. Ze weet niet wat er met 
Coba gebeurd is maar ze vreest het ergste voor de niet 
meer zo jonge vrouw. Leonie blijft tot haar overlijden 
op negenenzeventig jarige leeftijd gekweld door de 
gevolgen van haar bijdragen aan het verzet De familie 
en de buurtgenoten van Coba blijven hopen op een te
rugkeer van Coba. Er worden voorzichtig plannen ge
maakt voor een feestelijke ontvangst. Jet van Oyen 
laat in augustus 1945 per brief aan Nico Pulskens we
ten dat ze gehoord heeft dat Coba het kamp niet over
leefd heeft. De verontrusting wordt groter maar een 
sprankje hoop blijft. Als koningin Wilhelmina in juli 
haar blijken van medeleven aan 'Den Heere H. 
Pulskens' zendt, waarbij vermeld wordt dat Coba door 
vergassing om het leven is gekomen, dan worden de 
bange vermoedens waarheid. In september volgt van 
het Afwikkelingsbureau-Concentratiekampen-Vught 
nog een op twee getuigenverklaringen gebaseerd for
meel overlijdensbericht. De plannen voor een feestelij
ke ontvangst moeten worden veranderd in een re
quiemmis. De buurt neemt daarna het initiatief tot het 
aanbrengen van een blijvende herinnering op de wo
ning. Het verzet van Coba en het door haar gebrachte 
hoogste offer mag niet vergeten worden. Leonie staat 
achter de plannen, Coba is een waardig symbool van 
het verzet in Tilburg. Een eenvoudige en moedige 
vrouw. 

De chef van het 
overvalscommando in de problemen 

Over de uitvoering van de actie buiten de woning zijn 
meer bijzonderheden bekend. Na telefonisch toestem
ming te hebben gekregen van Harders, het hoofd van 
de Dienststelle, vertrekt Hardegan omstreeks tien uur 
met zes van zijn mensen in drie auto's naar Tilburg. De 
eerste auto is de in beslag genomen politie-DKW 
waarin Brunnekreef meerijdt, die de woning in de 
Diepenstraat zal moeten aanwijzen. Er is onduidelijk
heid over het juiste huisnummer. Het verzamelpunt is 
bij de watertoren op de Bredaseweg, waar ze tegen elf 
uur aankomen. De auto met Brunnekreef krijgt op
dracht om de Diepenstraat in te rijden en het goede 
adres vast te stellen. Een verkeerde woning binnen
vallen zou een blamage zijn en de bij Coba aanwezige 
piloten kunnen alarmeren. Veel verwarring stichten de 
verhalen van Sjef van Eerdewijk en van Goossens, 
waarin gesteld wordt dat mannen uit een auto het huis 
van de familie Mols in de Meelstraat binnengaan en 
even later weer naar buiten komen, waarna de onbe
kende auto wegrijdt in de richting van de Bredaseweg. 

"Die spinnen woh!", die zijn niet goed bij hun hoofd, 
was de reactie van Hardegan op de vraag of er inder
daad een vergissing was gemaakt. Zijn verdere toe
lichting; het zou een zelfmoordopdracht zijn geweest 
om twee ondergeschikten zonder rugdekking een wo
ning te laten onderzoeken waarin zich minstens drie 
misschien bewapende piloten of geheime agenten 
schuilhouden. Daar durft geen commandant zich aan 
te wagen. Aarts was over hun status en het bezit van 
eventuele wapens niet helemaal duidelijk geweest. Als 
de auto terugkeert bij de watertoren en rapporteert dat 
de verkenning geslaagd is, geeft Hardegan opdracht 
tot uitvoering van het opgestelde plan over te gaan. Er 
moet snel gehandeld worden want drie auto's op zon
dagmorgen in een autoloze straat is uitermate ver
dacht Na het binnengaan moet drastisch en kordaat 
worden opgetreden. Het is het gevaarlijkste moment. 
Hardegan belast de ervaren en geharde Sipo-lieden 
Schwanz en Rothschopf met dit karwei. Zelf zal hij 
binnengaan bij Van Eerdewijk op nummer 47. 
Roesener en Cremer moeten door de woning van de 
familie Put op nummer 51 naar de achterplaats van 
nummer 49, Coba, proberen te komen. Het huis is dan 
van alle kanten onder controle. Chauffeur Brendle blijft 
in de auto om Brunnekreef te bewaken. Allen zullen 
gelijktijdig tot actie overgaan. Tegen half twaalf wordt 
er aangebeld bij Coba. Omdat ze de bel niet hoort zegt 
een van de piloten dat er gebeld wordt. Als ze de voor
deur opent wordt ze naar binnen geduwd en met de 
handen omhoog in de gang tegen de muur gezet. Het 
drama binnen is begonnen zoals het in het voorgaande 
wordt verteld in de 'hiding story' van Bomber-Com-
mand, de samenvattende vertaling en de kanttekenin
gen op de Engelse versie van de gebeurtenissen. 

Onmiddellijk na het schieten gaat Hardegan naar de 
plaats achter Coba's woning. Hij heeft niet kunnen 
zien wie op wie geschoten heeft. Waren het de gehei
me agenten geweest? Hij treft daar Schwarz en 
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Rothschopf en de lijken van de neergeschoten piloten 
aan. Een ontknoping die hij niet heeft ingeschat. Drie 
doden die hij afgevoerd moet zien te krijgen en de toe
dracht moet hij straks vastleggen in zijn op te maken 
'Meldung', "Ordnung muss sein", zeker bij zijn SS-su-
perieuren in Den Haag. Hij hoopt het probleem binnen 
Duitse kanalen te kunnen oplossen; hij laat zich naar 
het politiebureau in de Zw/ijssenstraat rijden en pleegt 
daar telefonisch overleg met Harders, het hoofd van 
de Dienststelle. Harders adviseert aan de Wehr-
machts-Ortskommandant-Tllburg vervoer te vragen. 
De dienstdoende Adjutant-Ortskommandantur Luthe 
weigert omdat het niet vaststaat dat het geallieerde 
militairen zijn. Ook majoor Furke commandant van de 
SS-Ordnungspolizei stelt om dezelfde redenen geen 
vervoer beschikbaar. Beiden hebben het argument 
dat, als de slachtoffers geen militairen of verzetsmen
sen zijn, er grote moeilijkheden ontstaan. Nu de bevrij
dingslegers op de Franse kust aan het strijden zijn, 
wordt de verstandhouding met de bevolking er toch al 
niet beter op. Liegt Aarts? Zijn het burgers? Op het po
litiebureau vertelt Harders niet waarom hij wil opbellen 
en wat er in de Diepenstraat gebeurd is. Hij moet 
spitsroede lopen. 

Terug in de Diepenstraat stuurt hij drie van zijn men
sen naar het politiebureau om aan de dienstdoende in
specteur Stevens te vertellen wat er gebeurd is, of hij 
rapport wil komen opmaken en ambulances ter be
schikking kan stellen. Vervolgens moeten de drie naar 
de Heuvel 59 rijden om Leonie van Harssel op te halen 
en haar mee te brengen naar de Diepenstraat. Ze heb
ben haar signalement opgekregen. Er moet tijdens de 
verhoren heel wat losgelaten zijn. Aarts en Brunne
kreef hebben haar de vorige dag voor het eerst gezien 
toen zij de piloot Carter wilden afhalen. Het speelt zich 
allemaal binnen een half uur af, waarin Hardegan ook 
nog naar het politiebureau is geweest om op te bellen, 
zodat er geen tijd is om een verhoor van Coba te be
ginnen. Daar is later in de Untersuchungsgefangnis te 

Haaren genoeg tijd voor. Hardegan moet nu dringend 
andere zorgen proberen op te lossen. 

Een verloren Amerikaan 
en de arrestatie van Leonie 

Op de eerste van juli brengen de escapehelpers Otten 
uit Erp de Canadees Roy Carter en de Amerikaan G.B. 
Lloyd bij Van Harssel. Om het risico te spreiden wordt 
Lloyd ondergebracht bij de familie Willekens, de naas
te buren. Als het eerste transport bij Van Harssel komt, 
kan Carter vanwege zijn forse postuur niet mee in de 
kleine DKW. Hij volgt Leonie en Beppie op de fiets naar 
de Diepenstraat. Afgesproken is dat Lloyd in de na
nacht zal worden opgehaald door het tweede trans
port. Tegen het einde van de voormiddag is nog geen 
auto komen opdagen. Leonie besluit op de fiets naar 
Coba te gaan om te vragen of het tweede transport 
daar al geweest is en of men vergeten heeft Lloyd te 
komen oppikken. Leonie weet dat er haast bij is want 
de komende nacht kan volgens een afgesproken plan 
de grens gepasseerd worden en zullen Belgische ver
zetsmensen de piloten overnemen. Als ze in de tuin 
haar fiets gaat ophalen, wordt ze aangehouden door 
de Sipo-lieden Schwanz en Roesener die haar identi
teit vaststellen middels het verplichte persoonsbewijs 
en het meegekregen signalement. Er volgt een snelle 
huiszoeking om te zien of er piloten of andere onder
duikers in de woning zijn. Zus Beppie is niet thuis. De 
Duitsers zijn kennelijk onwetend van haar bestaan. Ze 
hebben slechts opdracht om Leonie op te halen. De 
hele actie voltrekt zich bliksemsnel zodat de onthutste 
ouders nauwelijks beseffen wat er gaande is. Leonie 
vreest dat er nare dingen gebeurd moeten zijn. Bij 
aankomst in de Diepenstraat wordt ze gedwongen ge
boeid in de auto te blijven zitten. Als ze ziet dat Coba 
en de buren Van Eerdewijk ook als arrestanten naar 
gereedstaande auto's worden gebracht, dan wordt het 
haar duidelijk dat het helemaal fout zit. De eerste ge
dachte die opwelt, is dat er verraad gepleegd moet 
zijn. 

De drie gedode piloten zijn inmiddels in opdracht van 
inspecteur Stevens naar het Sint-Elisabethziekenhuis 
gebracht. Zolang niet vaststaat wie en wat de slacht
offers zijn, heeft hij en niet Hardegan de bevoegdheid 
om de voorgeschreven dienst uitte maken. Hardegan 
geeft zijn mannen opdracht om de arrestanten Coba, 
Leonie, Brunnekreef, Sjef en Anna van Eerdewijk naar 
het politiebureau te rijden, daar te verzamelen en te 
wachten tot hij terug is. In het ziekenhuis zijn inmid
dels in opdracht van inspecteur Stevens, maar buiten 
medeweten van Hardegan, van de drie slachtoffers fo
to's genomen die na de oorlog tijdens de rechtszitting 
in Duitsland aan de van moord beschuldigde Sipo's 
worden voorgelegd. De plaatsen van de kogelinslagen 
op de lichamen en de ligging van de lijken bewijzen 
volgens de Britse aanklager dat er sprake is van voor
bedachte rade. 

Nadat het huis van Coba doorzocht is, komt Hardegan 
met de rest van zijn mensen ook naar het politiebu
reau. Het zijn Coba, Leonie en Brunnekreef die hem uit 
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zijn netelige positie redden door te bevestigen, dat de 
slachtoffers geallieerde militairen, dat het piloten zijn. 
Op grond van deze verklaringen geeft Stevens de li
chamen vrij waarna Hardegan Duits vervoer naar 
kamp Vught kan oproepen waar de lijkverbrandings
ovens klaar staan. Omdat er niets van de drie omge
brachte piloten is teruggevonden en er geen overlij
densverklaringen zijn aangetroffen, worden hun na
men in de Royal-Alr-Forse-verlieslijsten als vermisten 
vermeld. 

Kort na één uur vertrekt het overvalcommando naar 
Den Bosch en onderweg worden de arrestanten Coba, 
Leonie, Brunnekreef en de Van Eerdewijks afgeleverd 
bij de Untersuchungsgefangnis in Haaren. De tragedie 
heeft zich in minder dan drie uren voltrokken. Nog die
zelfde dag worden Van Bruggen van de Eindhovense 
illegaliteit, mede-organisator van de twee piloten-
transporten en de ook daarbij betrokken Linthorst van 
de Oisterwijkse verzetsgroep Bim aangehouden. 
Linthorst is een oom van Brunnekreef. Van Bruggen 
kwam terug van een bespreking met de Oisterwijkse 
verzetsgroep en werd bij aankomst in Eindhoven gear
resteerd. Linthorst en Van Bruggen werden in augus
tus in Vught gefusilleerd. 

In huize Van Harssel en bij de inmiddels gewaar
schuwde buren Willekens heersen ontsteltenis, angst, 
bezorgdheid en onzekerheid die nog toenemen als ze 
later op de dag horen van de overval en de schietpartij 
in de Diepenstraat. Cor Mens, een betrouwbare poli
tiebron, laat 's avonds weten dat alle arrestanten voor 

nader onderzoek zijn afgevoerd naar het door de 
Duitsers gevorderde gebouwencomplex van het groot 
seminarie in Haaren waar nu de Sicherheitspolizei en 
de Sicherheitsdienst hun gevangenen verhoren. Er be
staat geen termijn van voorarrest, en er is geen juridi
sche bijstand mogelijk. Bezoek of enig contact is niet 
toegestaan en post wordt niet uitgereikt maar ook niet 
teruggezonden. Voor het in veiligheid brengen van de 
Amerikaanse piloot Lloyd zorgt de groep Peter. Over 
de verdere lotgevallen van de Amerikaan is niets be
kend. Dankzij de voorzichtigheid en de volharding tij
dens de langdurige verhoren van Coba en Leonie, 
voorkomen ze dat zus Beppie en anderen in de be
langstelling van de ondervragers komen. Een bewon
derenswaardige houding vooral als men leest wat 
Leonie na de oorlog in haar album schrijft: "vandaag 
langdurig hard verhoor". 

Groot alarm en trieste 
verzetsverliezen 

Schrijver dezes vertrok na 1946 als oorlogsvrijwilliger 
naar de strijd in Nedertands-Indië en deed er dienst 
met de luitenants en broers Hans en Jacky Kapteijn, 
ook vrijwilligers. Ze hadden deel uitgemaakt van de il
legale groep rond Bim van der Klei in Oisterwijk waar
van de transportbegeleiders Brunnekreef en Haagen 
waren onderschept. Allen vermoedden verraad. Het 
was een hachelijke situatie. Als de arrestanten iets 
loslieten, dan kwam de groep in gevaar en dus moest 
snel uitgeweken worden naar andere schuiladressen. 
Een beoordeling van het risico die achteraf maar al te 
juist is gebleken. We spraken dikwijls over de schiet
partij, over de arrestaties en de gevolgen maar vonden 
geen verklaring voor de aanleiding, omdat we toen ver 
van huis nog niets wisten van de aanhouding in Moer
gestel. Wel was ons bekend dat ongeveer zes weken 
later Brunnekreef, Haagen, Linthorst, Van Bruggen en 
Aarts in kamp Vught gefusilleerd waren. 

Ook in Tilburg heerst bij Hornman en zijn medewer
kers bezorgdheid. Als Leonie en Coba in de verhoorka
mers het zwijgen niet kunnen volhouden, zal dit fatale 
gevolgen hebben. Leonie kent vele illegalen! Peter 
geeft groot alarm en raadt zijn helpers en helpsters 
aan om tot nader order het eigen adres te mijden. De 
listige en onvervaarde knokploegbaas Piet van Bom
mel, blonde Piet, ziet nog kans om een aantal piloten 
naar België te brengen. Het voorkomt concentratie
kamp of de dood voor de gastheren en gastvrouwen 
als het gevaar een grotere uitstraling zou krijgen, want 
ook Hornman houdt rekening met in het verzet binnen
gedrongen verraad. Dat deze bui overgaat, is te dan
ken aan Coba en Leonie, die hun mond niet voorbijge
praat hebben. De Van Eerdewijks werden vrijgepleit 
door Coba. 

Een joodse vrouw met 
kind, het spoor gezocht 

In de Tilburgse overlevering komt het verhaal voor dat 
Coba de gang naar de gaskamer heeft overgenomen 
van een joodse vrouw met een kind. Pogingen om dit 
nader omschreven te krijgen, zijn tevergeefs geble-
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M e t groote eerbied. Tante Coba. wi l l en wi) bli jven 
denken aan U w sterkte en dapperheid Gi j w a a r t 
een sterke v r o u w , die ui tb lonk in rustige eenvoud 
en diep in uw hart droeg een rotsvast Godsvertrouwen. 
V o o r H was het dienen van het verdrukte Vader land 
ondanks het voortdurende doodsgevaar, een vanzelf
sprekende plicht. M e t bewondering lagen w i j uwe 
waarachtige deugd, die onbaatzuchtig zijnde, u i t 
groeide tot ware heldhaftigheid. 

Tante Coba. u w smartelijk heengaan valt ons zwaar; 
w i j missen u zoo noode. omdat w i j u onder de beste 
rekenen van ons geloovig v o l k . Niemand hier op 
aarde kan u naar waarde heloonen v o o r alles wat 
u deed voor God en V a d e r l a n d . N u is G o d zelve 
uw belooner. die u gelouterd door het hevige 
gevangenistijden de kroon der martelaren schonk, 
een onvergankelijk loon in eeuwigheid. D a t is onze 
troost en ons vertrouwen ! 

Tante Coba. w i j danken u voor u w voorbeeld 
van naasteliefde en liefde voor het vaderland, voor 
uw leven in eenvoud en deugd. W i j gaan fier op 
uw heldenmoed, die w i j nimmer wil len vergeten en 
wil len navolgen. 

W i j danken u en over uw In haat verstrooide 
assche stijgt ons dankgebed naar G o d en beloven 
w i j u onze gebeden. 

..Ten paradijze geleiden u de Engelen, de Heil igen 
Gods komen u te gemoet en bieden u w ziel aan voor 
het aanschijn van den Allerhoogste, i n wien gij ruste 
in eeuwige vrede". 

M i j n }ezus, barmhart igheid. 

Zoet H a r t van M a r i a , wees ta^n hei l . 
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ken. Hetgeen niet zonder meer een ontkenning bete
kent. De overlevende juffrouw/ C. Knage uit Den Haag 
was een van de twee getuigen waardoor het afwikke
lingsbureau het overlijden van Coba bevestigen kon. 
Tussen Knage en Coba was in Ravensbrück een vorm 
van kameraadschappelijke lotsverbondenheid ge
groeid. Desgevraagd vertelde Knage in een latere toe
lichting wel te weten dat Coba in de gaskamer gestor
ven is maar dat zij niet op de hoogte is wat daaraan 
voorafging. Onverwachts zag zij tot haar schrik en ver
bazing Coba staan opgesteld bij een groep joodse 
vrouwen die daarna werden afgevoerd naar de gaska
mer. Knage kon het verhaal niet bevestigen maar wil
de het ook niet zonder meer als onjuist kwalificeren. 
Zoals zij Coba had ervaren, achtte zij het niet uitgeslo
ten dat Coba in een spontane opwelling tot haar be
sluit is gekomen om een vrouw met kind het leven te 
redden. Medegevangene en overlevende, mevrouw 
Zwiebel uit Amsterdam, was de tweede getuige die 
het overlijdensbericht bevestigde zonder aanvullende 
bijzonderheden met zekerheid te kunnen geven. 

Nasporingen aan de Israëlische kant leverde helaas 
eveneens geen resultaat op. Tijdens meerdere om an
dere redenen gebrachte functionele naslagonderzoe-
ken aan het holocaust-documentatiecentrum Yad Vas-
hem in Jeruzalem, konden deze gecombineerd wor
den met het verzoek aan Israëlische inlichtingencolle-
gae om te proberen 'de vrouw met kind' te achterha
len. Ook relaties bij de Israëlische ambassade verleen
den medewerking. Ze hebben gedaan wat mogelijk 
was, maar konden bij gebrek aan aanknopingspunten 
geen spoor vinden. 

Vragen die de eeuwigtieid 
overleven 

Ze zijn aspecten van het reeds bekende. Het zijn de 
ontbrekende historisch vast te leggen gegevens. Mede 
daarom leidt een terugblik op het verzetsgebeuren bij 
Coba en de tragische gevolgen onvermijdelijk tot een 
selectie van kernvragen. 
Waarom werd Coba in 1943 ongemoeid gelaten terwijl 
Jet van Oyen werd gearresteerd? De Sicherheitsdienst 
beschikte over voldoende gegevens van beiden waar
voor anderen tot de doodstraf of het concentratiekamp 
werden veroordeeld. 
Waarom werd Jet al na enkele weken vrijgelaten, ter
wijl het zogenaamde Untersuchungshaft voor anderen 
meestal maandenlang werd gerekt? Wat waren de 
Duitse argumenten om de doodstraffen van Tobben en 
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Gulikers te wijzigen in levenslange strafgevangenis? 
Werd Coba in 1943 onvoldoende, te onduidelijk, of in 
het geheel niet door het Limburgse verzet geïnfor
meerd of gewaarschuwd? Het ontbreekt aan objectie
ve en overtuigende uitspraken. Het blijken kwetsbare 
onderwerpen te zijn waar men liever niet meer over 
praat of aan herinnerd wordt. Ze worden ontweken 
met dooddoeners. Voorbij is voorbij, de oorlog is verle
den tijd. Laten we er maar niet meer over praten, we 
moesten verder. In de illegaliteit en na de oorlog. Wat 
er allemaal precies gebeurde, vervaagt in de herinne
ringen. Het raakt vergeten, zegt men. 

Uit welke monden van de drie in Moergestel aange
houden verzetsmensen kwamen de gegevens die de 
ondervragers nodig hadden om met spoed tot een in
val in de Diepenstraat te besluiten? Werd daarbij ook 
losgelaten dat er in de eerstkomende nacht gunstige 
omstandigheden zouden zijn om de bij Coba schuilen
de piloten over de grens naar België te brengen? Vol
gens Hardegan waren hij en de andere ondervragers 
ruim voldoende aan de weet gekomen om snel tot ac
tie over te gaan. Namen wilde hij niet noemen uit pië
teit voor de nabestaanden, omdat daardoor het ver-
zetsblazoen van de drie gefusilleerde begeleiders aan
getast zou kunnen worden. Wat men niet weet deert 
niet De oorlog is voorbij en deze verzetsmensen stre
den zonder uniform naar eer en geweten voor de be
vrijding van hun vaderland. Het waren helden en zo 
moeten ze in de herinneringen en de geschiedenis
boeken blijven. 

Vertelden de Duitse beklaagden de waarheid aan de 
Britse rechters? Was het onvermijdelijk om de drie pi
loten neer te schieten? Was er gesommeerd om zich 
over te geven en is hun de gelegenheid gegeven om 
zich tot geallieerde militairen te verklaren, waarna ze 
aanspraak konden maken op de internationaal vastge
legde regels voor de behandeling van krijgsgevange
nen, verdragen die ook door Duitsland ondertekend 
waren en die ten aanzien van bemanningsleden in het 
algemeen redelijk werden toegepast? Was het schie
ten een ultieme poging om ontsnappen te voorkomen, 
waarbij ten dele uit zelfverdediging gehandeld werd? 
Voor de schutters was het van levensbelang om zich
zelf niet aan te klagen. Volgens hen was na het bin
nengaan van de woning alles volgens de voorschriften 
verlopen. De opgeroepen getuigen, Leonie van Harssel 
en Sjef van Eerdewijk, konden over deze gang van za
ken niets vertellen, omdat zij er niet bij waren. Het 
vonnis van de dood door ophanging was mede geba
seerd op de in het ziekenhuis genomen foto's en de 
daarop zichtbare door kogels veroorzaakte verwondin
gen. Er mag getwijfeld worden aan de juistheid van de 
door de beklaagden over zichzelf afgelegde ontlasten
de verklaringen omdat alle geallieerde bemanningsle
den voor ze gingen vliegen de routine-instructie mee
kregen om in geval van gevangenneming zich niet te 
verweren maar hun militaire status te bevestigen zo
dat ze als krijgsgevangenen tot het einde van de oor
log in speciale kampen voor luchtmachtmilitairen kon
den worden ondergebracht. Voor hen dus geen veroor-
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delingen tot de doodstraf of een concentratiei<amp. 
Wel voor de pilotentielpers van het verzet. Hoe heeft V-
Mann Van Wesemael tot op heden onvindbaar kunnen 
blijven? 

Tilburg brengt een vlag 
naar Engeland 

Op 8 mei 1983 de jaarlijks gedenkdag van de 'Victory 
in Europe - VE - Day', de overw/inning in Europa, dra
gen nichtjes van Coba in het bijzijn van de 83-jarige 
buurvrouw, weduwe Anna van Eerdewijk en twee be
geleiders namens de gemeente een Nederlandse vlag 
over tijdens een plechtigheid in de Engelse plaats 
Coningsby, waar in de kapel van de Saint Michael 
Church door het 83e Squadron van de Royal Air Force 
een plaquette wordt onthuld met de namen van Coba 
en de drie bij haar omgekomen piloten, waarna de 
vlag een blijvende plaats krijgt bij de plaquette. In de 
overlevering is het de vlag die Coba aanreikte toen de 
Duitsers na haar arrestatie lakens eisten om er de 
neergeschoten piloten mee te bedekken. Een heroï
sche toevoeging aan de sfeer van het verhaal waarvan 
de herkomst niet bekend is. Bij het gebeuren binnens
huis zijn behoudens Coba en de binnengedrongen Duit
sers geen ogen van derden aanwezig geweest. Door 
de SIPO-lieden wordt het ontkend. Emma Pulskens, 
de echtgenote van broer Nico, heeft boven vanuit de 
slaapkamer in haar woning de lichamen tegen de 
muur van de keuken op de plaats zien liggen zonder 
dat ze bedekt waren. Haar man vertelde dat hij "nadat 
de Duitsers weg waren", dichter bij de plaats van Coba 
was gaan kijken en gezien heeft dat er een Nederland
se vlag over twee doden lag. In dit relaas zit een 
onverklaarbare kronkel. De laatste achtergebleven 
Duitsers zijn pas vertrokken nadat de ambulances al 
enige tijd waren weggereden. Inspecteur Stevens 
haakt merkwaardigerwijs zonder verdere toelichting 
aan bij de constatering van Nico. Sjef van Eerdewijk 
getuigde voor het Britse gerechtshof onder ede het te
gendeel. Hardegan had hem gevraagd of hij de slacht
offers kende en hun namen wist. Hij heeft toen gezien 
dat ze niet afgedekt waren. Coba heeft in kamp Vught 
niets aan Leonie verteld over het geven van een 
Nederlandse vlag. Toen de slachtoffers op brancards 
van de woning naar de gereedstaande ambulances 

werden gedragen, waren ze afgedekt, maar niemand 
heeft een vlag gezien. 

De wonderen zijn misschien de wereld nog niet uit en 
daarom blijft de vlag in de Britse kapel een symbool 
van het Tilburgse verzet en van de hulp aan piloten die 
uit bezet gebied probeerden te ontkomen. Naast de 
eenzaam bij de plaquette hangende Nederlandse drie
kleur zou een Tilburgse vlag daar zelfs nog nadrukke
lijker uiting aan geven. Zonder bevestigende gegevens 
blijft het geven van de vlag aan de Duitse overvallers 
echter een in de overlevering binnengedrongen ver
haal waaraan vooralsnog niet zonder meer het keur
merk van historische zekerheid kan worden toege
kend. 

Herinneren, herdenken 
en gedenken 

Nu in 2004 liggen de vijfjaren van oorlogsellende, van 
verduistering en van onderdrukking, zestig jaren terug 
in het geheugen en het verleden. Veel van de Tilburgse 
oorlogsjaren, 1940-1945, is in boekvorm en in de ge
publiceerde historische reeksen van de Stichting tot 
Behoud van Tilburgs Cultuurgoed vastgelegd. Een te 
waarderen bezit nu de terugblik vervaagt. De stadge
noten die erbij waren, worden minder maar de her
denkingen zijn in de loop van de jaren een toegeno
men traditie geworden. Het verzetsdrama in de Die
penstraat is verankerd in de sfeer van de bevrijdings
vieringen met Coba als symbool van het Tilburgse ver
zet Nieuwe generaties zorgen ervoor dat de dagen 
van de herwonnen vrijheid niet vergeten worden. 

Tijdens de eerste Coba-herdenking op twee februari 
1947, vond onder grote belangstelling de onthulling 
plaats van een op haar woning aangebrachte plaquet
te. Aanwezig waren de burgemeester van Tilburg, de 
minister van Oorlog, de ambassadeur van Canada, de 
Britse luchtmachtattaché, vertegenwoordigers van de 
Royal-Air-Force en Leonie van Harssel. Achteraf dien
de Van Eerdewijk schriftelijke bezwaren in bij de bur
gemeester omdat hij niet uitgenodigd was en begon 
hij zichzelf te etaleren als medewerker van de verzets
groep waarvan Coba volgens hem de leiding had. Hij 
beschuldigde Leonie ervan dat ze zich op de voor
grond plaatste en dat zij nooit bij verzetsactiviteiten 
betrokken was geweest. De burgemeester achtte het 
gezeur niet ontvankelijk voor een verdere afhandeling. 

In de hal van het inmiddels gesloopte gebouw van 
Publieke Werken aan de Lange Schijfstraat (thans 
Noordhoekring) werd namens het personeel een pla
quette ter gedachtenis van Coba aangebracht. Toen 
deze herinnering bij de sloop van het gebouw in de 
vernieling dreigde te raken kon ze door de inzet van de 
toenmalige adjunct-directeur van de gemeentelijke ar
chiefdienst Ronald Peeters, thans gemeentearchivaris, 
worden veiliggesteld. 

Al eerder was de plaquette op de woning van Coba op 
het nippertje aan de slopershamer ontsnapt. Buurt
bewoners sloegen alarm. Omdat het oorspronkelijke 



Omgekomen en gearresteerde personen die directe of indirecte betrokkenheid 
hadden met het verzetsgebeuren bij Coba. 

Na arrestaties volgden in het algemeen meerdere aanhoudingen langs de moeilijk af te schermen contacten 
tussen de her en der verspreide verzetskernen. 
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Pulskens, J.M. - concentratiekampen Vught en Ravensbrück, omgebracht in de gaskamer. 
Van Harssel, L. - concentratiekampen Vught en Dachau, overlevende. 
Aarts, H. - gefusilleerd in kamp Vught, 19-08-1944. 
Brunnekreef, W.J. - gefusilleerd in kamp Vught, 19-08-1944. 
Haagen, P. - gefusilleerd in kamp Vught, 19-08-1944. 
Van Bruggen, M.G. - gefusilleerd in kamp Vught, 19-08-1944. 
Linthorst, J.F.C. - gefusilleerd in kamp Vught, 19-08-1944. 
Vrij, J. - concentratiekamp Vught, ontsnapt. 
Tobben, H.H. - strafgevangenis Hamein, Duitsland, overleden. 
Gulikers, P.J. - strafgevangenis Hamein, Duitsland, overlevende. 
Van Oyen, J. - gevangenis, korte periode, overlevende. 
Bongaerts, C.H.H.J. - strafgevangenis, Sandbostel, Duitsland, overleden. 
Van Ass, J.J.A. - strafgevangenis, overlevende. 
Van Mansum, A.H, - strafgevangenis, overlevende. 
Van Beurden, H. - krijgsgevangene, overlevende. 
Carter, R. - piloot, omgebracht, 09-07-1944, Diepenstraat. 
Nott, J.S. - piloot, omgebracht, 09-07-1944, Diepenstraat. 
Walker, R.A. - piloot, omgebracht, 09-07-1944, Diepenstraat. 
Hickson, W. - piloot, krijgsgevangene. 
Broadhead, B. - piloot, krijgsgevangene. 
Brown, P. - piloot, krijgsgevangene. 
Evans, E. - piloot, krijgsgevangene. 
Fraser, B. - piloot, krijgsgevangene. 
McFayden, R. - piloot, krijgsgevangene. 
Morski, B. - piloot, krijgsgevangene. 
Vijf, mogelijk zes, - krijgsgevangenen, namen onbekend. 
Kremer, K. -Sipo, ter dood veroordeeld. 
Rothschopf, M. -Sipo, ter dood veroordeeld. 
Schwanz, C.F.P. -Sipo, ter door veroordeeld. 
Van der Waals, A. - V-Mann, de meest beruchte verrader, ter dood veroordeeld, gaf opdracht Tobben 

te benaderen waarna het spoor naar de Diepenstraat leidde. 
Jordens, R. - V-Mann, geliquideerd door het verzet. 
Vastenhout, W.H. - V-Mann, tot levenslang veroordeeld. 
Van Wesemael - V-Mann, kon niet opgespoord worden. 

Een totaal van 38 personen, vriend en vijand, waaronder 16 doden en 21 in een strafgevangenis, 
concentratiekamp of krijgsgevangenkamp en 1 niet op te sporen. 

Getuigen uit Tilburg tijdens het proces in Essen, Duitsland, tegen de Sipo-beklaagden Leonie van Harssel en 
Sjef van Eerdewijk. Van Beurden in Maastricht tegen Vastenhout. 

Gedenksteen van Coba 
Pulskens, destijds 

ingemetseld in het gebouw 
van Publieke Werken. (Coii. 
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exemplaar door verwering in verval raakte, werd het 
vervangen door een replica die nu op de gevel van het 
nieuwbouwpand te zien is. 

De gemeente eerde Coba met een Coba Pulskenslaan. 
Bij de 40-jarige bevrijdingsviering op 27 oktober 1984 
onthulden omwonenden in het plantsoen van deze 
laan een herdenkingskei. Op dezelfde dag bood een 
deputatie van het 83e Squadron van de Royal-Air-
Force een Coba-plaquette aan, die een plaats kreeg in 
de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Nood aan de 
Kapelhof. 
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In landelijk en regionaal verschenen boeken, perspu
blicaties en studies over de oorlogsjaren w/ordt de 
Coba-tragedie behandeld. Enkele in 1994 in de pers 
weergegeven persoonlijke emoties verwoorden het 
diepe respect van velen voor de eenvoudige verzets
vrouw Coba Pulskens. 

Mevrouw Rosa Winkelmolen- Moszkowicz, onderduik
ster bij Coba: "Ik dank mijn leven aan haar". 
Drs. Ad de Beer, historicus: "Als ik nu in de hemel zou 
komen dan ging ik het allereerst meteen naar Coba." 
Mevrouw van de Ven-Pulskens: "Ze heeft zoveel on
derduikers kunnen helpen." 
Mevrouw Ria Santegoets, Werkgroep Coba Pulskens: 
"Heel erg is het. Een vrouw die haar hele hebben en 
houden op het spel zet en dan verraden wordt. Maar 
eigenlijk is ons respect voor haar er alleen maar groter 
op geworden." 

Erkenning en 
onderscheiding, beter laat dan nooit 

Op verzoek van koningin Juliana en dankzij het volge
houden aandringen door organisaties van oud-ver
zetsstrijders wordt 35 jaren na het einde van de oorlog 
op voordracht van de regering het Verzetsherinne-
ringskruis ingesteld voor toekenning aan de mannen 
en de vrouwen van het voormalig verzet. Zij moeten 
zelf een aanvraag indienen en daarna een toegezon
den vragenformulier invullen. Een derde van hen is 
dan al overleden of geëmigreerd terwijl een onbekend 
aantal van hen geen prijs meer stelt op dit wel erg late 
blijk van waardering. Het aan de toekenning vooraf
gaande onderzoek wordt verricht door ijlings inge
huurde verificateurs. Gebrek aan goedwillendheid kan 

hun niet verweten worden maar onder hen zijn er die 
te weinig afweten van de sfeer en de gecompliceerd
heid van vele verzetsomstandigheden, waarbij het 
vaak veiliger was om niet te weten wat de ander deed. 
Het gevolg hiervan is dat er meningsverschillen ont
staan over betwiste afwijzingen en klachten over onte
rechte toekenningen, waarop ook in Tilburg in een en
kel geval gereageerd werd. Beroep tegen de beslissin
gen was niet mogelijk. Zeker is dat het Nationaal 
Comité Verzetsherdenkingskruis een moeilijke op
dracht had. 

Tijdens een plechtigheid in het provinciehuis in Den 
Bosch werd in 1983 aan 66 personen uit Brabant het 
verzetsherdenkingskruis toegekend. Hiervan waren 
26 toekenningen postuum. De commissaris van de ko
ningin verrichtte de uitreiking aan de 40 andere gede
coreerden. Annemarie Vossen was een van de meest 
verdienstelijke verzetsvrouwen. Met haar man Jan, 
ook postuum onderscheiden, verleende ze onder de 
schuilnaam Jansen onderdak aan meer dan honderd 
joden, verzetsstrijders, geallieerde bemanningsleden 
en in mei 1940 aan Franse militairen die probeerden 
naar huis te komen. Peter Hornman was als inspecteur 
van de voedseldistributiedienst in de gelegenheid om 
distributiebonnen voor levensmiddelen te 'organise
ren'. Een voorrecht dat Coba niet had, want het Lim
burgse verzet was niet op de hoogte van de activitei
ten in de Diepenstraat. De bonnen werden naar Tilburg 
gebracht door Jet van Oyen. 

Annemarie en Jan hadden al eerder tien onderschei
dingen en oorkonden van waardering ontvangen, 
waaronder die van de generaals de Gaulle-Frankrijk, 
Eisenhower-Amerika en luchtmaarschalkTedder Enge
land. Zoon Jan verzamelde burgerkleding voor de pilo
ten en bracht die naar de Bosscheweg waar het echt
paar Vossen woonde. Zeven huiszoekingen leverden 
niets op. Adjudant Cor Mens van de gemeentepolitie 
waarschuwde tijdig. Om te bewijzen waarom de ma
trassen die op de grond lagen warm waren lieten ze 
hun honden erop slapen. Aan de vooravond van de 
veertigjarige bevrijdingsviering, 26 oktober 1984, 
werd Annemarie op de begraafplaats Vredehof aan de 
Gilzerbaan na een minuut stilte door burgemeester 
Letschert onderscheiden met de zilveren legpenning 
als ereburgeres van de stad omdat ze vierenveertig ja
ren de eregraven van 77 gesneuvelde militairen ver
zorgd had. Twee jaren later nam ze op 11 september 
in haar woning aan de Van Limburg Stirumlaan af
scheid van het leven. Toen zoon Jan haar aantrof, leek 
het alsof ze lag te slapen. Twee weken daarvoor had
den we nog een samenkomst en al had ze veel pijn, 
we spraken toch lang over het oorlogsverleden en het 
heden. Haar mening was: "Coba, Leonie, Jan en ik, 
alle andere weerstanders, de escapehelpers en de ge-
fusilleerden hoopten op een betere wereld, maar er 
heerst weer onrust en angst." 

Bij het samenstellen van het boek Tilburg 1940-1945 
kon als gevolg van administratieve beperkingen door 
het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis niet 
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voldaan worden aan mijn verzoek om opgave van bij 
het verzet in Tilburg betrokken personen aan wie het 
verzetsherdenkingskruis was toegekend. Voor Coba 
had een aanvraag kunnen worden ingediend voor pos
tume toekenning van het verzetsherdenkingskruis. De 
aanvraagtermijn is inmiddels gesloten. 

In het verzorgingshuis Den Herdgang werd in 1983 het 
verzetsherdenkingskruis toegekend aan mevrouw Hen-
riëtte Smits-Bosse. Het werd haar opgespeld door bur
gemeester Letschert. Aan haar echtgenoot Josephus 
werd een postume toekenning verleend. Het echtpaar 
woonde tijdens de oorlog op de Noordhoek. Ze hielden 
21 maanden, tot na de bevrijding, 5 joodse mensen 
verborgen op de zolder van de openbare school. Toen 
de bevrijdingslegers naderden, hadden ze de zorg over 
5 geallieerde piloten en 23 Duitse deserteurs. Ook hier 
zorgde Hornman voor de schaarser wordende voed
selvoorziening door de bezorging van 'buitgemaakte' 
bonnen. 

"Het waren eenvoudige mannen en vrouwen, 
ze gaven onderdak aan opgejaagden, 
ze streden in de voorste rijen van het geheime front, 
ze wisten niet of ze wonnen of verloren, 
maar het kwaad moest verdreven worden." 

Om het verhaal van Coba en andere pilotenhelpers en 
-helpsters met respect af te sluiten, mag de verteller 
dankbaar gebruikmaken van de regels die Annemarie 
Vossen voor ons in haar poëzie schenkt. Zij herkende 
haar gave om gevoelens indringend over te dragen: 

"Wat ik denk, kan ik schrijven 
Wat is er mooier dan het woord. 
Zelfs de blinden hebben regels als speldenprikken in 
papier geboord." 
Annemarie 

Bronnen 
Regionaal Archief Tilburg; Verordeningsbladen, decreten, be
kendmakingen, waarschuwingen, doodvonnissen enz. van de 
Rijkscommissaris en de Wehrmachtsbefehlshaber in den Nie-
derlanden; Correspondentie tussen de Höhere-SS-Polizeiführer 
in den Niederlanden en het Reichshauptsicherheitsamt in Berlijn 
betreffende de jodenverplaatsingen; Militargeschichtliches For-
schunsgamt, Duitsland; Bundesarchiv Duitsland; Centraal Ar
chief Bijzondere Rechtspleging; Dossiers Politiek Recherche 
Apparaat; Bewakings- en Veiligheidsdienst Oranje Nassaumijn-
politie; Bewakings- en Veiligheidsdienst Staatsmijnpolitie; Royal-
Air-Force Germany, Intelligence- and Security; British Intelli
gence Service, MI-5, MI-9; Allied Bomber Command, Memorial 
Centre; British Intelligence Corps, British Army on the Rhine; 
Processtukken Brits Militair Gerechtshof Essen, Duitsland, inza
ke Cremer, Rothschopf, Schwanz, Roesener en anderen; Proces
stukken Gerechtshof Maastricht inzake Vastenhout; Public Re
cord Office, Engeland; Nederlands Instituut Oorlogs Documen

tatie; United States National Archives; Navorsings- en Studie
centrum Geschiedenis Tweede Wereldoorlog, België; Militair 
Contra-inlichtingen Corps, België; Nederlandse Vereniging Pilo
tenhelpers in de Tweede Wereldoorlog; Voorlichtingsdienst Ko
ninklijke Luchtmacht; Nederlands Genootschap van Engeland
vaarders; Vereniging Oud illegale Werkers, Eindhoven; Kanselarij 
Nederlandse Orden; Yad Vashem, herdenkings- en documenta
tiecentrum Holocaust, Israël; Archief Paters Kapucijnen; E. van 
der Noorda, H. Giskes, D. Darling, J. Langley, A. Heiligers, H. 
Munten, J. Brouwers, B. van der Klei, J. en A. van Eerdewijk, J. 
van den Enden, B. Morski, L. Fleischeuer, L. van Harssel, S. 
Vroomen, A. Vestering, A. van Ass, H. Hardegan, H. en J. 
Kapteijn, P. Horman, C. Kools, M. en P. Krijns, C. Knabe, M. 
Furke, P. Gulikers, H. van Beurden, A. en J. Vossen, J. Poort, G. 
Jacobs, H. van Oyen, J. Mooris, pater Seraphinus, J. Vennix, in
specteur Stevens, N. Pulskens, K.G. Smit en meerdere bewoners 
omgeving Diepenstraat. 
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Bevrijdingswandelroute 
Henk van Doremalen Ronald Peeters * 

' Henk van Doremalen 
(wandelroute en tekst), 

Ronald Peeters (research en 
tekst). 

RA = Rechts Af 
LA = Links Af 
RD = Recht Door 
Rl = Richting 

* permanent te zien 
• tijdelijk in oktober 2004 

Start bij Openbare Bibliotheek voor Midden-Brabant 
(OBT) op het Koningsplein. 

• Tentoonstelling Openbare Bibliotheek 
In de bibliotheek is van 11 tot en met 31 oktober een 
uitgebreide tentoonstelling over de oorlog en de be
vrijding te zien. Ook worden daar bevrijdingsfilms ver
toond. 

Als u de bibliotheek via de hoofduitgang verlaat gaat u 
rechtsaf Steek bij de verkeerslichten het Stadhuis
plein over Schuin links voor u ziet u het Schots monu
ment. 

* 1. Monument van de 15th Scottish Divison 
De 15"̂  Scottish Division onder bevel van generaal-
majoor Sir Collin M. Barber heeft een hoofdrol ge
speeld bij de bevrijding van Tilburg, die uiteindelijk op 
27 oktober 1944 plaatsvond. Met de hulp van de 
Nederlandse Prinses Irene Brigade braken de Schotten 
het Duitse verzet. 

27 oktober is ook de geboortedag van pater Petrus 
Donders, in Tilburg beter bekend als Peerke Donders. 
Dit feit wordt als een half wonder beschouwd. Zie voor 
verdere uitleg de toelichting in de fietsroute bij de be
devaartplaats van Peerke Donders aan de Pater Don-
dersstraat. Ook in stadskantoor 1 wordt dit feit op een 
van de ramen gememoreerd 

Het monument van de 15*̂  Schotse divisie is een bron
zen beeld van een doedelzak spelende Schot, vervaar
digd in opdracht van Sochot (Stichting tot Onderzoek 
van de Culturele en Historische Ontwikkelingen van 
Tilburg). Het is gemaakt door Frans Boers (1934). Op 
28 oktober 1989 heeft de onthulling plaatsgevonden. 

Wandel in de richting van het Paleis-Raadhuis. 

vember 1944 prins Bernard met burgemeester Van de 
Mortel. Tilburg vierde toen drie dagen lang de bevrij
ding. Op 9 mei 1945 bezoekt prinses Juliana feestvie
rend Tilburg. De oorlog in Europa is dan ten einde. Ook 
zij verschijnt op dit bordes met burgemeester van de 
Mortel. 

De trap met brede treden links van het Paleis-Raad
huis voert naar het wat hoger gelegen Willemsplein. 

Over voorzijde en achterzijde van het Paleis-Raadhuis 
is altijd verwarring. Als u op het huidige (verhoogde) 
Willemsplein staat, bent u aan de voorzijde. Op de 
trappen van het Paleis-Raadhuis daar vond op 28 ok
tober de ontvangst plaats van generaal-majoor Barber 
door burgemeester J. van de Mortel. Bij die gelegen
heid gaven Schotse doedelzakspelers een muzikale 
show op de Markt. 

Binnen in het Paleis-Raadhuis bevindt zich op de 1" 
verdieping in de Oranjezaal een gias-in-loodraam. 
Het is vervaardigd door de Tilburgse glazenier Piet 
Clijsen. De ramen symboliseren de bevrijding van 
Tilburg, het herstel van het rechtmatige gezag, het on
dergane leed en de wederopbouw. De ramen zijn bur
gemeester J.C.A.M. van de Mortel aangeboden bij het 
afscheid van zijn ambt op 15 januari 1946. De bevol
king wilde hiermee blijk geven van haar dankbaarheid 
aan de verdiensten van de burgemeester tijdens en di
rect na de oorlog. 

In stadskantoor 1 dat door een loopbrug verbonden is 
met Paleis-Raadhuis, bevindt zich op de eerste verdie
ping een gedenksteen voor Wim Berkelmans (1912 
- 1944), een ambtenaar bij het Bevolkingsregister die 
vanwege zijn verzetsactiviteiten door de Duitsers in de 
Drunense Duinen geëxecuteerd is. 

Let op! Het Paleis-Raadhuis en ook het stadskantoor 
zijn niet vrij toegankelijk. 

Steek het Willemsplein over en laat de grote fontein 
aan uw rechterhand. Ga de trappen af en steek de 
drukke weg over (Stadhuisplein, die hier overgaat In 
Schouwburgring). Op het pleintje dat de hoek vormt 
met de Bisschop Zwijsenstraat ziet u het monument 
van de Irenebrigade. 

*2. Paleis-Raadhuis 
Op het bordes dat u voor u ziet, verscheen op 4 no-

Extra: een kort uitstapje door de Bisschop Zwijsen
straat richting Primus Van Gilsstraat mert naar een ty-



pisch verschijnsel. In Tilburg, maar ook elders in Bra
bant, zijn talloze Mariabeelden in de wijken opgericht 
om bescherming te vragen tegen het oorlogsgeweld. 
Het toeval wil dat er juist in het centrum in de nabij
heid van deze route geen te vinden zijn. De dichtstbij
zijnde staat op de hoek van de Bisschop Zwijsenstraat 
en de Primus van Gilsstraat, ongeveer 500 meter lo
pen van het punt waar we nu staan. (Ook opgenomen 
in de fietsroute). 

Terug naar de hoek Bisschop Zwijsenstraat - Stad
huisplein. 

* 3. Monument Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene 
Dit is het centrale oorlogsmonument in Tilburg, waar 
ieder jaar de herdenkingsbijeenkomst plaatsvindt. In 
1977 is het monument dat oorspronkelijk aan de zuid
zijde van de stad stond (Edisonlaan - Ringbaan Zuid) 
naar het centrum verplaatst. Het stond op Broekhoven 
dichtbij de plaats waar het hevigst gevochten is tijdens 
de bevrijding. Het is op 27 oktober 1955 onthuld door 
prinses Irene Het monument in brons is vervaardigd 
door Eduard Baron Speyart van Woerden (1924). 
De Irenebrigade heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
de gevechten aan de zuidzijde van de stad. Toen de 
Schotten op 27 oktober de stad introkken, had de 
Irenebrigade de opdracht gekregen naar een verza
melplaats in België te trekken. Bij de daadwerkelijke 
intocht op 27 oktober was slechts een kleine groep 
van de brigade betrokken. Het waarom van deze Britse 
beslissing is altijd een raadsel gebleven. De erkenning 
van de rol van de Irenebrigade komt onder meer tot ui
ting middels dit monument. 

Amper 50 meter van deze plaats was het bordes van 
het toenmalige gemeentehuis (gesloopt in 1971) waar 
burgemeester Van de Mortel op 27 oktober de Til
burgse bevolking voor het eerst weer publiekelijk toe
sprak. 

Steek de Schouwburgring over ter hoogte van de kerk, 
ga voor de kerk langs. Dit is de Oude Markt. Naast nr. 
9. 

* 4. Gedenksteen ambtenarenverzet 
Naast het pand nr. 9 heeft het gebouw van de afdeling 
Bevolking van de gemeente Tilburg gestaan. Op 25 ja
nuari 1944 was dat gebouw het decor van een ge
waagde overval waarbij waardevolle controlezegels en 
700 blanco persoonsbewijzen zijn buitgemaakt door 
het verzet. 

Tegen de muur ziet u een gedenksteen. Deze steen is 
op 4 september 1982 door Huib Simons onthuld. 
Simons was bij de overval betrokken. Prof. dr. L. de 
Jong noemde deze overval in zijn standaardwerk over 
de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 'een 
van de grootste wapenfeiten in de geschiedenis van 
de Nederlandse illegaliteit'. De gestolen zegels waren 
van essentieel belang om tienduizenden verzetsstrij
ders en onderduikers in Nederland van valse papieren 

te voorzien. Naast een knokploeg uit Soest, speelden 
Tilburgse ambtenaren een rol bij het slagen van deze 
overval. 

Loop een stukje terug en sla rechtsaf de (smalle) 
Kapelhof in. Na ongeveer 50 meter ziet u de gedachte
niskapel OL V ter Nood. 

* 5. Gedachteniskapel OLV ter Nood (buiten) 
U staat nu bij de kapel die ontworpen is door de 
Tilburgse architect Jos Schijvens. Met het al eerder 
bezochte Schots Monument en het monument van de 
Irenebrigade is dit gebouw essentieel in de herinne
ring aan oorlog en bevrijding. Op 7 juni 1964 is de ka
pel ingezegend door bisschop Bekkers. 

De kapel komt voort uit toezeggingen die door Tilburg
se burgers gedaan zijn tijdens de oorlog. Op 21 okto
ber 1944 (een week voor de bevrijding) beloven enkele 
vooraanstaande Tilburgers om na de oorlog aan een 
van de hoofdstraten in de stad een kapel op te richten 
toegewijd aan Moeder Maria. Direct na de bevrijding 
stroomt het geld voor deze gedachteniskapel in groten 
getale binnen. In korte tijd is het - zeker voor die tijd -
enorme bedrag van 137.000 gulden ontvangen. Op 30 
april 1949 wordt een voorlopige kapel ingezegend aan 
de Zomerstraat. De definitieve moet wachten tot de 
saneringsoperatie in de binnenstad is afgerond. Ze 
komt uiteindelijk op deze plek vlakbij de Oude Markt, 
de Heuvelstraat en de Nieuwlandstraat. 

* 5. Gedachteniskapel OLV ter Nood (binnen) 
Als u de kapel binnengaat, valt allereerst het glas-in-
beton op dat ontworpen is door Daan Wildschut. In de 
kapel, die overdag veelvuldig in gebruik is, ligt in een 
glazen vitrine een herdenkingsboek. Het gekalligra
feerde gedachtenisboek bevat de namen van onge
veer 300 inwoners van Tilburg die tijdens de oorlog 
zijn omgekomen. De bladzijden worden op datum da
gelijks omgeslagen. 
In de kapel treft u ook een gedenkteken aan ter ere 
van Coba Pulskens. Het is een metalen plaquette die 
op 27 oktober 1984 aangeboden is aan de gemeente 
Tilburg door 83'̂  squadron van de Royal Air Force. De 
afbeelding toont een RAF vliegtuig en de kapel van St. 
Michaels Church in Coningsby, waar de vlag van Coba 
Pulskens wordt bewaard. Van Coba Pulskens zijn op 
meerdere plaatsen gedenktekens te vinden (zie fiets
tocht). Een gedenkteken voor haar dat geplaatst was 
in het (gesloopte) gebouw van Publieke Werken be
vindt zich thans in de collectie van het Stadsmuseum. 

Coba Pulskens (1884-1945, overleden in kamp Ra
vensbrück) was een Tilburgse volksvrouw die voor 
veel Tilburgers het symbool is geworden van het ver
zet. Haar woning stond in de Diepenstraat (zie fiets
route). 

We lopen vanaf de Kapel verder en gaan naar links on
der de passage en komen dan uit op de Schouw
burgring. 



• Oorlog en bevrijding (1) 
Het Stadsmuseum Tilburg zal in samenwerking met 
het Oranjecomité, de Winkeliersvereniging Tilburg 
Centrum, Stichting Stadskern Tilburg en twee particu
liere verzamelaars, Arnoud Habraken en John Simons, 
van 27 oktober t/m 2 november 2004 een tentoonstel
ling over oorlog en bevrijding organiseren in een 25-tal 
etalages in de binnenstad. Er zijn foto's en objecten 
met betrekking tot oorlog en bevrijding te zien en er 
worden op diverse plaatsen bevrijdingsfilms vertoond. 
Deze winkels zijn te vinden in Heuvelpoort, Heuvel
straat, Emmapassage, Oude Markt, Schouwburgring, 
Willem li-straat en Nieuwlandstraat. 

Op de Schouwburgring treft u etalage aan bij Werrel-
man Optiek op nr. 143, de Feestspecialist op nr. 157 
en (teruglopend) bij Dynabyte op nr. 49. 

Loop nu terug naar de kapel, laat deze aan uw rechter
hand en vervolg u weg naar de Nieuwlandstraat. 

• Oorlog en bevrijding (2) 
In de Nieuwlandstraat vindt u zaken met betrekking tot 
oorlog en bevrijding bij 011 & Vinegar op nr. 66, De 
Refter Antiquariaat op nr 23/25 en Antoon de Jong op 
nr. 21. 

Het huis op nummer 48 van de weduwe Verbunt heeft 
een essentiële rol gespeeld bij de overval op de hier
boven besproken afdeling bevolking van Tilburg. Naar 
dit adres is de hoofdambtenaar gelokt om hem de 
sleutels van de kluis afhandig te maken. 

We lopen de Nieuwlandstraat verder uit. Na de krui
sing met het fietspad gaat deze over in Stationsstraat. 
Aan het einde van de straat staat u voor het station. 

• 6. Centraal Station 'de Wasknijper' 
De klokkentoren met carillon hoort bij het station dat 
in 1965 gebouwd is door architect Ir. K. van der Gaast. 
In de volksmond kreeg de klokkentoren al spoedig de 
naam 'de Wasknijper'. Het is een monument (bij het 
station) dat gebouwd is ter nagedachtenis aan de ge
vallenen in de Tweede Wereldoorlog op initiatief van 
het Comité Oorlogsgedenkteken Tilburg. In het bouw
werk bevindt zich een carillon van twaalf klokjes, die 
werden vervaardigd door klokkengieterij Petit en 
Fritsen. 

Op het station op perron 1 staat een gedenkteken 
met opschrift 1940-1945. Op veel stations in Neder
land komt een soortgelijke plaquette voor. De door 
oorlogshandelingen gevallen NS-medewerkers op het 
betreffende station worden op deze wijze gememo
reerd. 

Vanaf het station heeft u een kijk op de werkplaats van 
NedTrain, vroeger de werkplaats van de spoorwegen 
en beter bekend als d'n Atelier. Kort voor het verlaten 
van de stad hebben Duitse Sprengcommando's hier 
grote vernielingen aangericht. 
Achter de portiersloge aan het NS-plein is een koperen 

plaquette aangebracht ter nagedachtenis aan zes per
soneelsleden van de werkplaats die tijdens de oorlog 
het leven lieten. De plaquette staat op een voor het pu
bliek niet toegankelijk plaats. Desgewenst kunt u er 
naar toe lopen via Spoorlaan, linksaf onder de spoor
brug, NS-plein, portiersloge. 

Bij het station steekt u de Spoorlaan over en gaat naar 
links. Bij de Willem ll-straat rechtsaf 
Aan de linkerkant op de hoek met de Telegraafstraat 
staat de Joodse synagoge. 

*7. Synagoge 
Er is (nog?) geen herinnering aan de oorlogsjaren aan
gebracht op deze plaats. Met de Joodse begraafplaats 
aan de Delmerweg (zie fietsroute) is het wel een be
langrijk historische plek. De synagoge is gebouwd in 
1873. 
In Tilburg woonden op 1 oktober 1941 256 joden met 
de Nederlandse nationaliteit. Op dat moment verble
ven ook nog eens 176 joodse vluchtelingen in de stad 
(waaronder 126 Duitse joden). Gerrit Kobes en Ad de 
Beer, die een boek hebben geschreven over de Til
burgse oorlogsslachtoffers, komen in hun telling tot 
302 voljoodse niet gemengd gehuwde inwoners van 
Tilburg. Daarvan hebben er 133 de oorlog niet over
leefd, 37 die de oorlog waarschijnlijk hebben over
leefd, en 132 die ondergedoken waren, gevlucht of die 
het concentratiekamp hebben overleefd. 

Schuin tegenover de synagoge op Willem ll-straat 23 
zat tijdens de oorlogsjaren de Openbare Bibliotheek. 
Enerzijds kreeg die te maken met censuur, anderzijds 
met een enorme toestroom aan lezers. In 1938 had 
men nog geen 750 ingeschreven leners, in 1944 wa
ren het er meer dan 3000. 

Loop verderde Willem ll-straat in. 

• Oorlog en bevrijding (3) 
Ook in deze straat zitten enkele winkels die in hun eta
lage meedoen met het thema oorlog en bevrijding. Het 
betreft: Van Erp Broekhans, Willem ll-straat 31, Van 
der Beek Verlichting, Willem ll-straat 44 en Finch 
Kinderkleding, Willem ll-straat 57. 

Aan het einde van de Willem ll-straat gaat u linksaf de 
Heuvelstraat in. 

• Oorlog en bevrijding (4) 
Kijk in de Heuvelstraat naar de etalages bij: Aug. Pij
nenburg Juwelier, Heuvelstraat 61, Smits Mode, Heu
velstraat 52, Hema, Heuvelstraat 24, V&D, Heuvel
straat 33, C&A, Heuvelstraat 16/18 en Gimbrère He
renmode, Heuvelstraat 2. 

Aan het einde van de Heuvelstraat komt u op de 
Heuvel. Rechtdoor via de Korte Heuvel en de St 
Josephstraat komt u bij de Kazernehof. U gaat hier 
rechtsaf en ziet voor u het gebouw van het Regionaal 
Archief Tilburg, Kazernehof 75. 



• Oorlog en bevrijding (5) 
Het Regionaal Archief Tilburg bezit vele archieven, 
documenten, foto's, affiches en films over de Tweede 
Wereldoorlog in Tilburg en elf aangesloten gemeenten 
in de omgeving. 
Op 30 oktober is er in het kader van de Landelijke 
Archievendag een open dag met rondleidingen, kin
deractiviteiten, tentoonstelling oorlog en bevrijding in 
Midden-Brabant, filmvertoningen en een historische 
verenigingenmarkt. 

Teruglopend komt u vla de Heuvel bij de Heuvelpoort. 

Ga hier naar binnen voor de etalage van: Bacio Kinder
en tienermode. Heuvelpoort 355-356. 

Loop door de Heuvelpoort naar de uitgang aan het 
Plusplein. Steek het Plusplein schuin naar rechts over 
naar de Emmapassage. 

• Oorlog en bevrijding (6) 
In de Emmapassage treft u aan Boekhandel Gianotten, 

Emmapassage 17. Op 30 oktober zullen de auteurs Ad 
de Beer en Ronald Peeters hier hun boek 'Uitzinnige 
vreugde in een stad vol zorgen. De bevrijding van 
Tilburg' signeren. Er is ook een fototentoonstelling 
over de bevrijding te zien en er worden bevrijdings
films vertoond. 
Als u de Emmapassage verlaat komt u bij Jan Acker-
mans Mode, Stadhuisplein 132. 

Vanaf het Stadhuisplein voert de route richting Heu
velstraat Sla daar linksaf 

• Oorlog en bevrijding (7) 
In de Heuvelstraat vindt u de etalages van: Termeer 
Schoenen, Heuvelstraat 98, Pierson, Heuvelstraat 99, 
Boekhandel J. de Slegte, Heuvelstraat 101c, Bressen 
Juwelier, Heuvelstraat 103 en op de hoek met de Oude 
Markt Hans van Hout Mannenmode, Oude Markt 2. 

Hier eindigt de wandelroute. 

3. Monument Kon. Ned. Brigade Prinses Irene 
(1984). 5. interieur gedachteniskapel OL V ter Nood (1984). 7. Synagoge (1980). 



Oorlogsbeelden op de fiets (40 km) 
Ronald Peeters en Paul Spapens * 

Ronald Peeters (research en 
tekst) en Paul Spapens 

(tietsroute en tekst). 

RA = Rechts Af 
LA = Links Af 
RD = Recht Door 
Rl = Richting 

* permanent te zien. (Zie kaart p. 78-79) 
• tijdelijk periode oktober 2004 

Start bij tentoonstelling OBT Midden-Brabant, Konings
plein. 

• Tentoonstelling Openbare Bibliotheek 
In de bibliotheek is van 11 tot en met 31 oktober een 
uitgebreide tentoonstelling over de oorlog en de be
vrijding te zien. Ook worden daar bevrijdingsfilms ver
toond. 

Tegenover de bibliotheek staat het Schots monument, 
Stadhuisplein, ter hoogte van het stadhuis. 

* 1. Monument van de 15th Scottish Division. 

Fietspad volgen. Boomstraat Beukenstraat overste
ken. Fietspad volgen. Fietstunnel Ringbaan West. 
Fietspad volgen tot aan Conservatoriumlaan. LA Con
servatoriumlaan. RA Prof. Gimbrèrelaan. Hogeschool
laan oversteken. LA Delmerweg. 

* 6. Mariakapel in 1950 gebouwd naar een ontwerp 
van de Goirlese architect Jos Bedaux. Niemand heeft 
meer kapellen in Brabant gebouwd dan hij, naar 
schatting een stuk of twintig. Vrijwel al deze kapellen 
zijn ontstaan in het kader van het Brabants Stu-
dentengilde. De kapel aan de Delmerweg is een van 
de weinige die Bedaux in opdracht ontwierp. Het stuk
je grond behoorde toe aan de familie Diepen. Die 
schonk het aan garagehouder Hein de Groot. Aan het 
begin van de oorlog moesten hij, zijn vrouw en kinde
ren in een greppel beschutting zoeken tegen granaten. 
De Groot beloofde Maria ter plaatse een kapel te bou
wen. 

Delmerweg vervolgen. RA Bredaseweg, rechts van de 
weg blijven. Na circa 100 meter rechts in de bossen. 

Stadhuisplein, Rl Schouwburgring. Aan de overzijde. 
Stadhuisplein, ter hoogte van concertzaal. 

* 2. Monument Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene. Informatie zie wandeling nr. 3. 

Bij Heikesekerk, RA Rl Oude Markt. Naast nr. 9. 

* 3. Gedenksteen Ambtenarenverzet. 

* 7. Joodse begraafplaats met gedenkteken 1940-
1945. De tekst luidt; 'Deze steen zij een herinnering 
aan alle bewoners onzer gemeente. Vermoord in de ja
ren der bezetting 1940-1945. Wier laatste rustplaats 
slechts God bekend is.' 

Bredaseweg oversteken, Rl benzinestation. Baronie-
baan oversteken. LA Baroniebaan, fietspad volgen. Bij 
stoplicht Gilzerbaan oversteken. RA fietspad Gilzer
baan. 

Terug en RA Kapelhof. 

* 4. Gedachteniskapel Onze Lieve Vrouw ter Nood. 
Informatie zie wandeling nr. 5. 

LA Heuvelstraat. RA Schoolstraat LA Korte Schijf
straat, fietspad. Oversteken Noordhoekring. Boom
straat, fietspad volgen. 

* 5. Mariabeeld. In gevel buurthuis 'In den Boomtak'. 
Boomstraat 81. In 1941 aangebracht in opdracht van 
buurtbewoners ter bescherming van de wijk tegen 
oorlogsgeweld. Het Mariabeeld van gebakken klei is 
vervaardigd door Jacques Maris. 

* 8. Algemene begraafplaats Vrederust, Gilzerbaan. 
Graven van geallieerde militairen. Door de poort me
teen rechts. Graven van 76 gesneuvelden: 53 Britten, 
7 Nieuw-Zeelanders, 5 Canadezen, 1 Australiër en 10 
andere geallieerden. Een plaquette bij de graven ver
telt in het Engels en het Nederlands het verhaal van de 
bevrijding vanaf D-Day. 

Terugrijden naar Baroniebaan. Oversteken. RA Friezen-
laan, Zouavenlaan, Burgemeester van de Mortelplein. 

* 9. Monument burgemeester J. van de Mortel 
(1880-1947) op hoek Burgemeester van de Mortel
plein-Burgemeester Vissersstraat. Dit beeld (Albert 
Termotte) is op 25 oktober 1958 opgericht uit dank
baarheid voor de manier waarop burgemeester Van de 



Mortel de stad in de oorlogsjaren heeft geleid en be
schermd. Opschrift (nauwelijks nog leesbaar): 'Til
burgse burgerij aan haar burgervader 1940-1945.' 

Burgemeester Van de Mortelplein volgen. Bij stoplicht 
Ringbaan-West oversteken. RA (eerste), Johannes van 
Zantenstraat. 

* 10. Verzetsheldenbuurt. In de wijk Korvel ten zui
den van de Berkdijksestraat en ingeklemd tussen 
Ringbaan West, Laarstraat en Rooseveltplein liggen 12 
straten die tussen 1950 en 1954 zijn genoemd naar 
Tilburgse verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. 
Deze straten liggen links en rechts van de Johannes 
van Zantenstraat: René Norenburg(straat), Loek Lans-
dorp(straat), Pieter Brinkman(straat), Pater Bleijs-
(straat). Jan Eras(straat), Johannes van Zanten(straat), 
Cor Wortel(straat), Wim Berkelmans(straat), Henri Ver-
bunt(straat), Rob van Spaendonck(straat), Joost van 
de Mortel(straat) en Coba Pulskens(laan). 

LA (eerste) Churchilllaan. LA Coba Pulskenslaan. 

* 11. Herdenkingskei Coba Pulskens, links midden 
in het plantsoen. Verzetstrijdster Coba Pulskens 
(1884-1945) gaf in de oorlog onderdak aan joden, ge
allieerde piloten en leden van verzetsgroepen. Ze werd 
door de Duitsers opgepakt en door hen in kamp 
Ravensbrück vermoord. Van Coba Pulskens bestaan in 
Tilburg twee monumenten. De herdenkingskei werd 
op 27 oktober 1984 onthuld op initiatief van buurtbe
woners. Jaarlijks op 27 oktober vindt hier een herden
king plaats. De kei is geadopteerd door kinderen van 
deZuid-Westerschool. 

LA Berkdijksestraat. Meteen RA Staringstraat. Bij 
pleintje RA Jozef Israëlstraat LA Diepenstraat. Hoek 
Jan Steenstraat 

* 12. Gedenksteen Coba Pulskens. Dit monument zit 
in de voorgevel van Diepenstraat 23, oorspronkelijk 
het woonhuis van Coba Pulskens. Dit monument van 
gebakken klei (Jacques van Poppel) is onthuld op 2 fe
bruari 1947. In 1989 werd het oorspronkelijke monu
ment wegens slechte toestand vervangen door een re
plica. 

RA Meelstraat RA Paterstraat. Korvelseweg overste
ken. RD Hesperenstraat. LA Trouwlaan. 

* 13. Mariabeeld, op hoek (links) van Trouwlaan en 
Hesperenstraat. Dit tufstenen beeld (Jo Uiterwaal) is 
op 5 mei 1946 ingezegend. De (slecht leesbare) tekst 
op de zuil (N. Pontzen) luidt: 'Ter dankbare gedachte
nis van hen die hun leven gaven in de jaren van ver
drukking en verzet 1940-1945.' Op eigen initiatief 
heeft de Tilburgse beeldhouwer Charles Vergouwen 
het beeld in juni 2004 in restauratie genomen. 

RA Nieuwstraat. RA Veestraat LA Varkensmarkt. 

* 14. Mariabeeld, hoek Bisschop Zwijsenstraat -

Primus van Gilsstraat. Het beeld (Niel Steenbergen) is 
in opdracht van de buurtbewoners geplaatst om be
scherming te krijgen tegen oorlogsgeweld. 

RA Bisschop Zwijsenstraat RD Broekhovenseweg. LA 
Van Grobbendonckstraat LET OP: straatnaambordje 
ontbreekt Deze straat is de doorgang onder flat 'Van 
Malsenhof", recht tegenover Radiostraat 

* 15. Mariabeeld, Merodeplein. In 1943 opgericht op 
initiatief van de buurtbewoners om bescherming te 
vragen tegen oorlogsgeweld. Het beeld (Albert Ver-
schuuren) is in 1992 herplaatst. 

Weg langs plein vervolgen. RA Van Hessen Kassei-
straat (straatnaambordje ontbreekt). Straat steeds vol
gen tussen huizen door. LA Groenstraat 

* 16. Monument Onze Lieve Vrouw van Altijd
durende Bijstand, hoek Groenstraat-Ringbaan-Zuid. 
Bakstenen monument door architect Jos Donders met 
kopie van een icoon in de kerk van San Alphonso in 
Rome. Icoon geschilderd door Frans Mandos. Opge
richt op initiatief van 'Comité Straatkapel Blok 611' en 
ingezegend op 27 oktober 1945, de eerste verjaardag 
van de bevrijding van Tilburg. In de wijk Broekhoven is 
tijdens de bevrijding hevig gevochten. Een ingemet
selde tekstplaat gedenkt de omgekomen blokploegle-
den en blokbewoners. Later is een tweede tekstplaat 
ingemetseld die de gevallen buurtbewoners gedenkt 
die niet tot blok 611 behoorden. 

LA Kruisvaardersstraat. Steeds blijven volgen. RA 
langs Piushaven. LA over brug Prinsenhoeven. Weg 
volgen. LA Sint Josephstraat. RA (eerste), G. de Bondt-
straat. RA (eerste) Pieter Pauwstraat. LA Reinier de 
Graafstraat RA Gerard van Swietenstraat 

* 17. Indiëmonument in het plantsoen rechts. Ter na
gedachtenis aan de omgekomen Tilburgers in Neder
lands Oost-Indië. Onthuld op 19 mei 2001. Het monu
ment met de namen van 60 Tilburgse slachtoffers 
heeft de contouren van een Indonesisch huis. 

Gerard van Swietenstraat terugrijden. RA Boerhaave-
straat RA Jan van Beverwijckstraat LA P. F. Berg
manstraat (tegenover ingang Carré). Oversteken 
Nieuwe Bosscheweg (gevaar!). Schuin aan overzijde 
smal straatje, Enthovenseweg. Oversteken Spoorlaan 
(gevaar!). RA fietspad, fietsviaducten Ringbaan Oost 
en Wilhelminakanaal. Onder aan kanaalviaduct LA 
tunneltje onder spoor Langs dierenasiel. RA parallel
weg langs Boscheweg. Stoplicht LA, Berkel-Enschot 
Kerkstraat. RA (tweede) Torenpad. 

* 18. Gedachteniskapel in Oude Toren, rijksmonu
ment. Ingezegend op 4 mei 1960. Opgericht na belofte 
in 1948 voor behouden terugkeer van 34 jongeman
nen uit Berkel-Enschot uit Indië. Op een tableau links 
van het Mariabeeld (zuster Oda Swagemakers) de na
men van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. 
De gebrandschilderde ramen zijn van Huib de Corti. 



Opvallend zijn de namen van de drie zussen en vier 
broers Löbb, allen kinderen van het katholiek gewor
den joods echtpaar Ludwig Löbb en Jenny van Gelder 
uit Bergen op Zoom. Zes van hen werden kloosterling. 
In de nacht van 1 op 2 augustus 1942 zijn vijf kinderen 
Löbb uit de kloosters Koningsoord (Trappistinnen) en 
Koningshoeven (Trappisten) afgevoerd en vermoord in 
Auschwitz. Zuster Veronica Löbb bleef wegens tuber
culose achter in Koningsoord en stierf op 1 augustus 
1944 door de ontberingen aan uitputting. Lekenbroe
der Hans Löbb hield zich een tijd schuil op Konings
hoeven. Hij werd gegrepen door de Duitsers en door 
hen vermoord in Buchenwald. De broers W. Denissen 
(priester) en A. Denissen liggen begraven op het kerk
hof achter de kerk van Berkel (te bereiken vanaf kerk 
via Pastoor Goossensstraat). 

Vanaf oude toren weg vervolgen. Marlahof LA Burge
meester Storlmanslaan. RA Kerkstraat. Langs St Cae-
ciliakerk (met in de toren sporen van kogel- en gra
naatinslagen). RA 't Zwaantje. Gaat over in Eiken-
boschweg. Deze weg steeds volgen, buigt naar links 
en naar rechts. LA Raadhuisstraat Links ligt het Trap-
pistinnenklooster waaruit de zussen Löbb door de 
Duitsers zijn weggesleept om vermoord te worden. 
Tegenover klooster RA St. Willibordusstraat. Bij de 
Williborduskerk van Berkel LA, Molenstraat. Vlak vóór 
spoor RA Hoolstraat. LA Brem. 

* 19. Mariakapelletje, na paar honderd meter rechts 
onder de bomen. Door buurtgenoten opgericht uit 
dankbaarheid voor goede afloop oorlog. 

Weg vervolgen. LA Brem. Over spoor. RA Zeshoeven-
straat Steeds volgen langs het spoor Wordt over paar 
100 meter zandpad. Goed berijdbaar Gaat over in as
falt Steeds volgen, linksom langs sportpark Zeshoe
ven. Eind sportpark, RD Kastanjelaan, Van Heeswijk
straat Steeds volgen. Langs Het Plein. RA Slimstraat 
Achter St. Lambertuskerk (rechts). Vlak vóór kerk RA 
straatjein. Kloosterpad. Op kerkhof rechtsaf 

* 20. Geallieerde graven op kerkhof. De graven lig
gen schuin achter de grote beuk midden op het kerk
hof. De drie Engelse bevrijders vielen toen de geal
lieerden op 28 en 29 oktober 1944 richting Loon op 
Zand trokken. 

Terug naar Slimstraat BA weg vervolgen. Op grote 
kruising, LA Schoorstraat (Rl Loon op Zand en Duinen). 
Rechts het complex van Vincentius, in de oorlog zwaar 
beschadigd. Weg vervolgen, circa 1 kilometer. 

* 21. Mariakapel, rechts. Ontwerp van architect Jos 
Bedaux uit Goirie (Zie ook Mariakapel Delmerweg 
Tilburg). Mariabeeld is van Lucas van Hoek. In de lin
kermuur gedenksteen met opschrift 'Burgemeester J. 
P. M. Meuwese legde op 4 mei 1946 de eerste steen 
voor deze kapel.' In 1947 was de gedachteniskapel 
klaar. Op gedenkstenen staan de namen van slacht
offers van de oorlog. De gedenksteen met namen van 
Udenhoutse slachtoffers is onthuld in 1948 tijdens de 

dodenherdenking. Deze gedenksteen is in 1953 ver
vangen. Op een bord staan de namen van 9 Ameri
kanen die stierven bij een vliegtuigcrash op 18 sep
tember 1944. Het derde bord gedenkt de Engelse mili
tairen die zijn begraven op het kerkhof van Udenhout 
en de Canadese soldaten die zijn begraven op het 
kerkhof van Biezenmortel. 

Weg vervolgen. LA bij Café Boslust (= Schoorstraat). 
Deze weg door de landerijen steeds volgen. Gaat over 
in zandpad (ongeveer 1 kilometer). Goed berijdbaar. 
LA einde weg. RA Houtsestraat (Gevaar!). LA na paar 
honderd meter. Vijfhuizen. Weg door de landrijen 
steeds volgen. Over het viaduct van de Noord-Oost-
Tangent. Onder aan dit viaduct meteen LA Moerstraat 
RA Pater Dondersstraat 

* 22. Geboortehuisje en bedevaartpark Peerke 
Donders. Peerke Donders is geboren op 27 oktober 
1809. Tilburg werd bevrijd op zijn verjaardag, 27 okto
ber 1944. Dit feit gold als een 'half' wonder. Tegen het 
einde van de oorlog stelden de Tilburgers hun vertou
wen op een goede afloop in Maria en in Peerke 
Donders. Om het gevaar van de vliegende bommen af 
te wenden baden ze onder meer het schietgebedje: 
'Onze Lieve Vrouwke, gift 'm nog een douwke, heilig 
Peterke, gift 'm nog een meterke'. De bevrijding van 
Tilburg op de geboortedag van Peerke donders is zeer 
belangrijk geweest voor de na-oorlogse verering en 
beeldvorming. 

Weg vervolgen, Borodinstraat Stoplicht oversteken. 
LA Vlashof laan. Na 400 meter RA bij grote keien in de 
berm van fietspad, Reijnierspad. Steeds volgen (Van 
Anrooijstraat oversteken). Einde fietspad LA, parallel 
aan Sweelinckiaan. Na paar 100 meter RA, overste
ken. Diepenbrockpad. RD fietspad langs Van Vollen-
bovenstraat (Fietsbordje Rl Tilburg Centrum). Wilhel
minakanaal oversteken. RD Petrus Loosjesstraat. 
Ringbaan-Oost, oversteken. Wagenaarstraat. RA Hoef-
straat. LA St Andreasstraat Steeds rechtdoor volgen, 
wordt St. Jacobstraat. Gaat over in Kardinaal Vaug-
hanstraat LA Goirkestraat. 

* 23. Kerkhof, Goirkestraat. Oorlogsmonument, in
gezegend op 27 oktober 2003: 'Ter herinnering aan 
alle gesneuvelden in de oorlog 1940-1945'. Familie
graf Buster, omgekomen door V-I in de Minister Tal-
mastraat De 'vliegende bom' viel op 1 februari 1945 
met als gevolg 22 doden, 6 zwaargewonden en 78 
lichtgewonden. Bijzonder zwaar getroffen waren de 
familie Buster (8 doden), Cuijpers (2 doden), Ebbing (2 
doden). Van Gooi (2 doden) en Mutsaers (7 doden). 

Weg vervolgen RA Kapelstraat, tegenover kerkhof LA 
Van Hogendorpstraat LA Lambert de Wijsstraat. 

* 24. Kerkhof, Hasselt (achter Hasseltse kerk). 
Massagraf van twaalf omgekomen buurtbewoners. 
Op 17 januari 1945 sloeg een granaat in voor de 
Hasseltse kerk, tussen het publiek. Zestien doden. De 
slachtoffers stonden te kijken naar de gevolgen van 



een granaatinslag een paar minuten eerder in een huis 
in de Hasseltstraat. Hoewel de Duitsers werden ver
dacht, zijn deze noodlottige beschietingen waarschijn
lijk uitgevoerd door de Engelsen. Twaalf van de 16 do
den werden bijgezet in een gezamenlijk graf dat in 
2002 volledig is gerestaureerd. 

Weg vervolgen, Lambert de Wijsstraat RA Goirke
straat LA Wilhelminapark. RA, bij stoplicht over fiets
pad langs Wilhelminapark (in de oorlog op last van de 
Duitsers omgedoopt in Noorderpark). RD Gasthuisring. 
Onder spoor door. Stoplicht oversteken. LA, Spoor
laan. 

* 25. Centraal station, de 'Wasknijper'. Informatie 
zie 'wandeling' nr. 6. 

RA, Willem II straat Links naast huisnummer 18. 

* 26. Joodse synagoge. Informatie zie 'wandeling' nr. 
7. 

Willem ll-straat steeds volgen. Heuvelstraat overste
ken (let op: voetgangersgebied). Steeds rechtdoor vol
gen. Op hoek Stadhuisplein staat rechts het monu
ment van de 15th Scottish Divison. 

Bij stoplicht oversteken en LA, onder Katterugflat Rl 
Piusplein. LA Piusplein. RE Jan Aartestraat, LI Ordon-
nassenstraat. RE Kazernehof 75. 

Bronnen wandel- en fietsroute 

- Ad de Beer en Gerrit Kobes, Het leven gebroken. De geschiedenissen van 

de Tilburgers die als gevolg van de strijd tegen Duitsland en de bezet

ting van Nederland om het leven kwamen (Tilburg, 2002). 

- Kees van den Bersselaar en anderen, Over d'n Oorlog: Udenhout en 

Biezenmortel tussen bezetting en öe /n j r fmg (Udenhout, 1994), 

- Frans Janse, Tilburgl940-1945. Jaren van verduistering{T\lburg. 1984), 

- Rinus van der Loo, Berkel-Enschot in grootmoeders tijd (Zaltbommel, 

1995), 

- Piet Mooren, Oorlog onderweg. Tilburg in de Tweede Wereldoorlog 

(Tilburg, 1994), 

- Ronald Peeters, De straten van Tilburg (Tilburg, 1987), 

- Paul van de Sande, Kunst onderweg 212 kunstwerken in Tilburg (Tilburg, 

1992), 

- Paul Spapens, Kapellen in M/dden-Srafian((Tilburg, 1987), 

Met dank aan: Anton van Dorp, Rinus van der Loo en W/im Maarse, 

Vormgeving kaart; Gemeente Tilburg, Publieksvoorlichting, unit Com

municatieproducten, Kaart, met dank aan: Gemeente Tilburg, dienst Be

leidsontwikkeling, team Architectuur, Beeldende Kunst en Cultuurhistorie, 

Foto's 2004; Paul Spapens, Overige foto's Coll, RAT, 

• Regionaal Archief Tilburg. Informatie zie 'wande
ling'. Oorlog en bevrijding (6). 

Einde fietsroute. 
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6. Mariakapel (2004). 6. interieur Mariakapel (2004). 
7. Gedenksteen Joodse 

begraafplaats (1990). 
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8. Algemene begraafplaats Vrederust (2004). 11. Herdenkingskei Coba Pulskens (2004). 



18. Gedachteniskapel in Oude Toren (2004). 
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16. Monument OL V van Altijddurende Bijstand (2001). 'beeld (1992). 

21. interieur Mariakapel (2004). 20. Geallieerde graven op kerkhof (2004). 22. Geboortehuis en kapel Peerke Donders (2004) 
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