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Dit drama speelde zich af in
de Loonse en Drunense duinen
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het is de tragische geschiedenis
van de Rotterdamse evacué Tonnie van Dijk (10)
en de familie van Iersel uit Helvoirt,
met name van Kees (16), Johan (12) en Sjefke(10).

De boerderij van de familie van Iersel uit Helvoirt.
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VOORWOORD
In mei 2009 schreef ik het artikel “Oorlogsmonumenten in Nationaal
Park De Loonse en Drunense Duinen.” Hierin beschrijf ik de geschiedenis, die bij deze vijf monumenten hoort. Dit artikel kunt u downloaden:
www.np-deloonseendrunenseduinen.nl. Kijk dan bij publicaties.
In het verhaal over “Het kruis in de duinen” beschreef ik o.a. hoe de
Helvoirtse jongen Kees van Iersel op 2 april 1945 door een explosie om
het leven kwam en zijn broer Sjefke op 13 november 1944 door een
tragisch ongeluk aan ernstige brandwonden overleed.
Uit het onderstaande zal duidelijk worden, dat dit verhaal nodig
aangevuld moet worden.
In juni 2012 nam de toen voor mij onbekende Ton van Dijk contact met
mij op, nadat hij bij toeval mijn artikel uit 2009 had gelezen. Hij sprak:
“Mijn hart sloeg bijna een slag over, toen ik in de gaten kreeg, dat het
verhaal over Kees en Sjefke van Iersel in het artikel ook over mij ging,
want ik was toen daar ook aanwezig en slachtoffer van de explosie.”
Ton van Dijk vertelde: “Als tienjarige Rotterdams jongetje was ik van
eind aug. 1944 tot eind aug.1945 evacué bij de familie van Iersel in
Helvoirt. Mijn verblijf, bedoeld voor een periode van 2 á 3 weken, liep
door onvoorziene en tragische omstandigheden uit tot een jaar.
In deze periode veranderde mijn leven door twee droevige en fatale
gebeurtenissen, waardoor Sjefke (10) en Kees van Iersel (16) uit
Helvoirt om het leven kwamen en ikzelf zwaar gewond raakte.”
Ongeveer 67 jaar lang heeft Ton(nie) van Dijk deze gebeurtenissen uit
zelfbescherming verdrongen. Het lezen van mijn artikel van 2009
leidde ertoe, dat hij zijn verhaal uit die oorlogstijd aan mij vertelde, wat
onnoemelijk veel emoties bij hem opriep. Voor zijn vertrouwen in mij
ben ik hem dan ook veel dank verschuldigd.
Door geen enkele bron, die ik gebruikte in het artikel uit 2009 wordt
gesproken over het feit, dat Ton(nie) van Dijk op 2 april 1945 ook
slachtoffer was bij de explosie, waardoor Kees van Iersel om het leven
kwam, terwijl de kennis hierover toch bij de meeste bronnen aanwezig
was.
Udenhout, oktober 2013
Henk Peters.
In okt. 2015 zijn de foto’s geactualiseerd vanwege de restauratie van het kruis.
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Het oorspronkelijke verhaal van het Kruis in de duinen
te Helvoirt.
In mijn artikel van 20 mei 2009 “Oorlogsmonumenten in Nationaal Park De Loonse
en Drunense Duinen” schreef ik (op blz.13) over het kruis in de duinen het volgende.
Dit kruis is een herdenkingsmonument voor de gesneuvelde Britse soldaat Ivor
Calvert, die hier in de omgeving op 27 oktober 1944 sneuvelde en voor de Helvoirtse
jongen Kees van Iersel, die op 2 april 1945 op deze plek door een explosie om het
leven kwam.

Hier in de omgeving sneuvelde de Engelse korporaal Ivor Calvert.
Op de voorzijde van het kruis staan de data: 27 oktober 1944 en 2 april 1945.
Het getal 51e en de letters HD bovenaan slaan op de 51e Highland Division.
Wat is hier precies voorgevallen op 27 oktober 1944? De mensen uit deze omgeving
hebben altijd gedacht, dat hier een Schotse soldaat van de 51e Highland Division
gesneuveld is, die bezig was met het ruimen van mijnen. De Duitsers hadden die in
grote hoeveelheden in de bossen gelegd, waarmee ze probeerden de Britse opmars
sterk te vertragen. Bij het verrichten van zijn werkzaamheden zou de soldaat met zijn
jeep op een mijn gereden zijn, waarbij hij omkwam.
Nader onderzoek heeft echter uitgewezen, dat dit niet klopt. Een Engelse verkenningseenheid was toegevoegd aan de 51e Highland Division. Niet bij het ruimen van
mijnen, maar bij een verkenningstocht hier ergens in de omgeving sneuvelde op 27
oktober 1944 de Engelse korporaal Ivor Calvert, 23 jaar oud.
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De Helvoirtse jongen Kees van Iersel kwam om door een explosie.
Zoals al opgemerkt in mijn voorwoord, is het doel van mijn artikel om dit gedeelte van
het verhaal te herschrijven, want in mijn artikel van 2009 schreef ik hierover aan de
hand van (naar nu blijkt) onvolledige getuigenverklaringen het volgende.
Over deze gebeurtenis bestaan verschillende lezingen. In de uitgave “Uitgegroeid tot
Helvoirt” staat: “Op 2 april 1945 ging Kees van Iersel op pad met zijn jonge paard.
Hiermee wilde Kees oefenen voor het ringsteken. Hij kwam uit bij een stel jongens,
die een jeep in “d’n duin” wist te staan. Kees en een aantal anderen gingen er naar
toe. Toen Kees van zijn paard stapte en in de richting van het wrak liep, trapte hij op
een mijn, waarbij hij omkwam. Het was op bijna dezelfde plek als waar de soldaat
omgekomen was.”
Diverse bronnen, die ik gesproken heb, zijn gedetailleerder. “Kees van Iersel (bijna
17 jaar) ging samen met zijn broer Johan en nog een andere jongen met een jong
paard de bossen in. Hij maakte het dier vast aan een boom in de buurt van de plek
waar nu het kruis staat. Kees ging naar het wrak van een jeep, waarvan alleen de
voorkap zwaar vernield was. Iedereen uit de buurt had er van alles afgesloopt, zoals
wielen, schakelaartjes, de “kilometerteller” die miles aangaf en andere metertjes.
Aan de kant van de weg lagen 6 tot 8 Duitse antitankmijnen. Die waren door de
Schotten netjes opgestapeld toen ze het bospad vrijmaakten voor de opmars. Er
omheen was een wit lint gespannen met het bordje “mines” erbij. Iedereen wist, dat
je hier vanaf moest blijven, omdat dit levensgevaarlijk was. Volgens een andere bron
was het witte lint niet aanwezig en lagen er ook persoonsmijnen en granaten.
Wat er toen precies gebeurde, is nooit goed duidelijk geworden. Eén bron vertelde
me, dat hij gehoord had dat Kees een granaat of een mijn vastpakte en daarmee wat
schudde. Toen het een sissend geluid maakte, riep hij: “Nou moeten we maken, dat
we weg zijn…..”
Op hetzelfde moment volgde een explosie, die Kees op slag doodde en zijn lichaam
onherkenbaar verminkte. Door de klap rukte het paard zich los, sloeg op hol en werd
later door buurtgenoten aangetroffen.”
Een andere bron vertelde: ”Ik was de dag ervoor bij de jeep, toen er enkele, mij
onbekende jongens met mijnen gingen spelen, die achter het witte lint lagen. Ik zei
nog dat ze dat niet moesten doen. De volgende dag liep ik met mijn vader in het bos.
Opeens hoorden we een hevige knal. We gingen kijken en zagen een zwaar
verminkt lichaam en een dode, zwarte hond. Verder was er niemand.”
Een andere bron vermeldt, dat broer Johan en de andere jongen in de richting van
het Hengstven zijn gerend. Diverse mensen wisten mij ook te vertellen, dat het trieste
voorval zo’n impact op Johan had, dat hij daarom bijna nooit meer over deze
gebeurtenis heeft gesproken.
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Het broertje van Kees kwam eerder om het leven door een ongeluk.
Het was de tweede keer binnen een half jaar, dat de Helvoirtse familie Van Iersel
door het noodlot werd getroffen. Het broertje van Kees van Iersel, Sjefke, was op
13 november 1944 bij een ander ongeluk om het leven gekomen.
“De 10-jarig Sjefke rommelde toen met een stok in het zand om de restanten van een
veldkeuken van de Schotse soldaten te onderzoeken. Het vuur was echter nog niet
gedoofd. Vlakbij stonden geopende jerrycans met resten benzine en het is ook
mogelijk dat er wat van op de vloer terecht gekomen was. Er ontstond een grote
steekvlam, waardoor Sjefke getroffen werd en zwaargewond raakte. Een aantal
dagen later overleed hij in het ziekenhuis van Boxtel. Sjefke en Kees van Iersel zijn
later op het kerkhof van Helvoirt
samen in één graf begraven.”
Jan van de Plas uit Helvoirt heeft
naar eigen zeggen rond 1947 een
ijzeren kruis geplaatst ter
nagedachtenis aan zijn buurjongen Kees van Iersel en ook voor
de gesneuvelde soldaat. Hij had er
geen tekst opgezet. Later is er een
houten kruis geplaatst.
Nico Verhoeven vertelde over de
jaartallen achter op het kruis het
volgende. ”Mijn vader Joske
Verhoeven heeft in 1979 het
houten kruis vervangen door een
ijzeren kruis.

Achterzijde herdenkingskruis

Ik weet nog dat mijn vader dit kruis in de schuur heeft gemaakt en geschilderd. Hij
was over de gebeurtenis op die plek in het bos in 1945 niet erg spraakzaam en had
zijn eigen beleving daarbij. (Dat gold overigens ook voor het Kruis op de Distelberg,
dat hij ook thuis gefabriceerd had.) De jaartallen 1944 en 1999 slaan op de 55-jarige
herdenking en 1979 op het opnieuw schilderen van het kruis. In 2002 het mijn vader
het kruis gerenoveerd en opnieuw geschilderd. Hetzelfde heb ik in 2015 gedaan.
Vandaar ook die verschillende jaartallen.”
Ieder jaar rond 4 november wordt bij het kruis een herdenking gehouden door leden
van Stichting Pheasant uit Waalwijk. Zij leggen dan bij dit monument een krans, zoals
zij dat ook doen bij het monument bij de Distelberg, waarop de datum 4 nov. staat.
In 2011 heeft iemand die anoniem wil blijven het monument verfraaid met prachtige
stenen, waardoor dit gedenkteken nog beter tot zijn recht komt.
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De geschreven en mondelinge bronnen waren onvolledig.
Tot zover hebt u het oorspronkelijke verhaal gelezen, dat ik in 2009 opschreef. Eind
juni 2012 kreeg ik een telefoontje van de toen voor mij onbekende Ton van Dijk. Hij
vroeg: “Hebt u geschreven, dat Kees van Iersel omgekomen is door een explosie en
dat zijn broer Johan en nog een andere jongen toen weggerend zijn?” Na mijn
antwoord dat ik dit inderdaad gedaan heb aan de hand van geschreven en mondelinge bronnen, zei Ton: “Dat klopt niet, want IK was die andere jongen en ik ben niet
weggerend, want ik was bij die explosie zwaar gewond geraakt.”
Ik was met stomheid geslagen, dat dit nog nooit door iemand aan mij verteld was en
maakte een afspraak met Ton. Tussen hem en mij klikte het meteen, waardoor een
vertrouwensband ontstond, die zeker nodig is, als je als vreemde het tragische
verhaal op mag schrijven van iemand, die ruim 67 jaar lang uit zelfbescherming over
zijn traumatische geschiedenis gezwegen heeft.
Ton en ik hebben een aantal keren telefonisch en per mail contact gehad, waarbij hij
me twee A-4tjes toestuurde met zijn verhaal, alvorens we elkaar persoonlijk
ontmoetten. Bij het uitgebreide gesprek over de gebeurtenissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog dienden deze twee blaadjes als uitgangspunt. Aan de hand van vragen
die ik hierover had en zijn aanvullingen op de tekst die ik hem in gedeeltes mailde,
kwam uiteindelijk het totale verhaal tot stand, want Ton was er emotioneel nog niet
aan toe om zijn verhaal meteen in zijn geheel te vertellen.

De geschiedenis van Ton van Dijk.
Ton was medeslachtoffer bij de explosie in de duinen en vertelt hieronder zijn
verhaal.
“In maart 2012 zag ik in een krant de openingstijden van het OorlogsVerzetsMuseum
in Rotterdam en wilde daar meer over weten, omdat ik in die stad geboren ben. Maar
toen ik ‘s avonds achter mijn computer hierover iets wilde opzoeken, kwam ik op de
gedachte om het volgende in te tikken: 2 april 1945, Helvoirt.
Want deze datum heeft grote invloed had op de rest van mijn leven.
Er verscheen op mijn scherm het artikel “Oorlogsmonumenten in Nationaal Park De
Loonse en Drunense Duinen,” geschreven door Henk Peters. Toen ik in de tekst las
over de Helvoirtse jongen Kees van Iersel, die omkwam door een explosie, bleef mijn
hart bijna stilstaan, want IK was toen daar ook slachtoffer en lag zwaargewond op die
plek. Die tekst ging dus eigenlijk óók over mij, hoewel daarover niets vermeld stond.
Bij het lezen las ik zoveel dingen, die onjuist of onvolledig waren, dat ik spontaan
tegen mijn vrouw Jopie zei: ”Wij nemen contact op met de schrijver Henk Peters uit
Udenhout.” Via Natuurmonumenten en boswachter Frans Kapteijns kwamen we aan
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zijn telefoonnummer. Toen hebben we meteen een afspraak met Henk gemaakt voor
een gesprek tussen hem en mij en in aanwezigheid van mijn vrouw Jopie.
De eerste samenkomst had Henk geregeld in Helvoirt bij Corrie van Iersel, de
weduwe van Frans van Iersel, één van de zonen Van Iersel, waar ik in de oorlog als
evacué geweest ben. Ook Corries zoon Joost was aanwezig, evenals Helene en Jos
van Iersel, de twee kinderen van Johan van Iersel, die toevallig uit Nieuw-Zeeland
over waren gekomen naar Nederland.
Johan (toen 12 jaar) was ooggetuige van de explosie en heeft deze afschuwelijke
gebeurtenis uit de oorlog, evenals ik, ook moeilijk kunnen verwerken. We hebben het
verdrongen en er nauwelijks over gesproken. Dat heeft hij mij verteld toen we elkaar
vele jaren geleden ontmoetten. Zijn dochter Helene heeft veel met vader Johan
samengewerkt. Tegen haar heeft hij in de loop der tijd zijn verschrikkelijke ervaringen
verteld. Pas een week voordat zijn zoon Jos naar Nederland kwam, heeft Johan
hem over de gebeurtenissen verteld, zonder dat hij overigens wist, dat het gesprek
met Henk Peters zou plaats vinden.”

Mijn verblijf bij het gezin van Iersel vanaf eind augustus 1944.
“Mijn naam is Ton(nie) van Dijk. Ik ben geboren op 11 mei 1934 en was het 6e kind
uit een Rotterdams gezin met 12 kinderen. Gelukkig waren we niet getroffen door het
zware bombardement op onze stad in 1940. In september 1944 moest mijn moeder
bevallen van haar elfde kindje. Daar ik nogal een “hele lieve jongen” was, vond men
het beter dat ik voor zo’n 2 à 3 weken even het huis uit was. Via de kerk kwam ik
eind augustus 1944 terecht bij de familie van Iersel in Helvoirt.
De familie van Iersel woonde in een boerderij aan de Distelberg B 6 (nu: Nieuwkuijkseweg 38) in Helvoirt.
Het gezin bestond in 1944
uit vader, moeder en 7
kinderen. Het telde twee
meisjes: Lenie (19) en Riet
(18) en vijf jongens: Kees
(16), Ties (14), Johan (12),
Sjefke(10) en Frans (7).
De familie van Iersel in
1936: v.l.n.r. Ties, Kees,
vader, Johan, Riet,
moeder, Sjefke en Lenie.
(Frans werd pas geboren in
januari 1937.)
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Sjefke was evenals ik 10 jaar en hij was mijn vriend en maatje. “Grote” Kees, toen
bijna 17, was ook mijn vriend.
Het was de bedoeling dat ik na enkele weken weer naar huis zou gaan. Maar kort na
mijn aankomst in Helvoirt begon op 17 sept. 1944 de spoorwegstaking en ruim een
maand later werd Helvoirt bevrijd. Om deze redenen kon ik niet meer terug naar huis
en bleef dus bij de familie van Iersel. Ik ging dus ook in Helvoirt naar school en ik
weet nog goed, dat dit op onregelmatige tijden was. Soms maar voor halve dagen.
Eind oktober 1944 werd Helvoirt bevrijd. De Schotse soldaten van de 51 e Highland
Division die ingekwartierd waren, gebruikten bij het koken biscuitblikken. Die werden
een stukje ingegraven en dan gevuld met een brandstof. Welke weet ik niet meer.
Sjefke en ik deden bij het spelen weleens alsof we kok waren en gebruikten buiten
dan ook deze blikken en de brandstof. Begin november 1944 waren we dat ook aan
het doen. Rond 12 uur riep Sjefkes moeder, dat we moesten komen eten.
Ik ging meteen naar binnen aan tafel en op hetzelfde moment hoorden we een
vreselijk gegil en zagen we Sjefke als een brandende fakkel langs het raam lopen.
Zijn moeder rende naar buiten en wikkelde hem in een tafelkleed om de vlammen te
doven. Sjefke had over heel zijn lichaam verschrikkelijke brandwonden en hij werd
door de Schotten meteen naar het ziekenhuis gebracht.
Niemand kon de ouders vertellen in welke plaats dat was. De kinderen Lenie (19) en
Ties (14) zijn twee dagen op de fiets langs ziekenhuizen gegaan in Den Bosch en
Tilburg, totdat zij er ten slotte achter kwamen, dat Sjefke in Boxtel lag.
Sjefke heeft vreselijke pijnen geleden en is daar tien dagen later op 13 november
1944 overleden. Wat de precieze toedracht van het fatale ongeluk was, is altijd
onduidelijk gebleven.

V.l.n.r. Ties, Johan en Sjefke.
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Gedachtenisprentje van Sjefke van
Iersel

Het leven ging gewoon verder. Zuid-Nederland was bevrijd en boven de grote
rivieren leed men onder de Hongerwinter. In deze dagen ving ik ook het gerucht op,
dat Rotterdam niet meer bestond en mijn ouders overleden waren.
Dit zou kunnen kloppen, want we hoorden nooit iets uit Rotterdam en daarom werd ik
door vader en moeder van Iersel als hun eigen kind in het gezin opgenomen.
Bijna 5 maanden na de gebeurtenis met Sjefke ging Kees op 2 e Paasdag 1945 een
paard “afrijden”, want deze merrie had kort tevoren een veulen gekregen. Om half
twee zei moeder van Iersel tegen haar zoon Johan en mij:”Gaan jullie Kees eens
zoeken, want om drie uur is het Lof.” (Dit is een katholieke gebedsdienst met zang,
waarbij het Allerheiligste aanbeden wordt.)
Wij gingen op pad en kwamen Kees tegen, die vertelde, dat er een kapotte jeep in de
bossen lag. “Kom maar achter op het paard zitten, dan zijn we er zo.”
(Al heel mijn leven lang spookt door mijn hoofd, dat het toen 14.10 u was.)
Inderdaad lag er rechts van het zandpad een kapotte jeep tussen de bomen. Ik kan
me nog goed herinneren, dat Johan van het paard sprong en in de jeep ging zitten.
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Kees en ik maakten intussen het paard vast aan een boom en liepen naar de linkerkant van het pad, waar wij twee stalen kisten zagen staan.
Die waren niet omgeven met een lint of een
bordje “mines”. Ik zie me nog samen met
Kees voor de rechtse kist zitten. We kregen
het ding open en zagen tal van draden. We
zullen daar wel aan geprutst hebben, want
er volgde een hevig explosie, waardoor ook
de andere kist ontploft is. Er was een
enorme knal en een felle lichtflits.
Johan was hier ooggetuige van en zag Kees
en mij de lucht invliegen. Dit laatste weet ik
ook nog goed, maar niemand die dat wilde
geloven, totdat Johan dit vele jaren later mij
bevestigde, toen hij uit Nieuw-Zeeland in
Nederland was. Hij vertelde toen ook: “Kees
was er het ergste aan toe en met jou,
Tonnie (ik dus), was het ook niet best.”

Kees van Iersel

Zoals ik veel later hoorde, is Johan naar een boerderij met rode dakpannen gerend
om hulp te gaan halen. De mensen daar hebben hem eerst gekalmeerd en hebben
hem toen naar de pastoor in Helvoirt gebracht.
Daar heeft hij zijn tragisch verhaal gedaan. Hoe hij gezien had, dat Kees en ik de
lucht ingeblazen werden en Kees zeer zwaar verminkt in een boom terecht kwam.

v.l.n.r: Kees, Ties en Johan
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Het volgende weet ik ook van “horen zeggen.”
Ikzelf had kruit en glas in mijn gezicht, dat helemaal blauw zag. Eén scherf zat in mijn
hoofd en een andere scherf was onder mijn borstbeen via mijn long rechts achter uit
mijn lichaam gegaan. Gelukkig is dat goed genezen en het is een wonder dat er
geen andere vitale delen geraakt zijn.
Mijn pink was verdwenen en ook een stukje van mijn ringvinger. Ik had scherven in
mijn been en in mijn rechtervoet waren diverse botten kapot.
Ook was mijn doormidden gescheurde rechtervoet naar links geslagen. Men heeft in
het ziekenhuis nog geprobeerd om dit zo goed mogelijk weer naar een normale
stand te brengen. Dat is echter niet goed gelukt.
Mijn rechtervoet is ook kleiner dan mijn linkervoet. Om in een schoen te komen,
moest die toen helemaal opengeknipt worden, want ik liep meer op mijn hiel. Ik heb
nu nog steeds geen gevoel in mijn tenen, die ik overigens ook niet kan bewegen.
Al deze verwondingen zaten aan de rechterkant van mijn lichaam. Door de hevige
knal was ook mijn trommelvlies van het rechteroor verdwenen, want aan die kant
hoor ik dus totaal niets.
Zoals ik later hoorde, dacht de dokter, die naar de plaats van het ongeluk gehaald
was, dat ik dood was. Hij heeft mij naar het ziekenhuis in Den Bosch laten brengen,
omdat de familie van Iersel anders twee doden thuis zou krijgen. Zoals mij verteld is,
heeft men mij daar in het ziekenhuis op een lijkenwagentje gelegd.
Maar op weg naar het lijkenhuisje kwam er een arts voorbij. Die keek naar mij en
zei:”Dat jongetje leeft nog.”
Ik werd direct naar de operatiekamer gebracht en men heeft mij met alle beschikbare middelen van toen zo goed mogelijk geholpen. Ik schijn 6 weken in coma te
hebben gelegen.
Ik kwam bij in een kamer, waar ik helemaal alleen lag. Slechts mijn linkerarm was vrij
van verband. De rest van mijn lichaam zat in verband, draden, gips en nog veel
meer. Ik kreeg bezoek van de familie van Iersel, maar Kees was er telkens niet bij.
Op mijn vragen, waar Kees was en wat er gebeurd was, kreeg ik steeds andere
antwoorden. Op het laatst konden zij dat niet meer volhouden en ze vertelden toen:
“Kees is gestorven en jij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.”
Ik weet nog wel, dat ik toen veel heb moeten huilen en ook dat de familie van Kees
héél, héél erg bedroefd was. Ik kan me nog goed herinneren, dat moeder van Iersel
ontzettend veel verdriet had en ik zag dat ook terug in haar ogen.
Haar verdriet is mij altijd bijgebleven en heb ik ook nooit van mij af kunnen zetten.
Dat heb ik mijn hele leven als een loden last met me meegedragen……..
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Gedachtenisprentje Kees van Iersel

Na enige tijd werd ik overgeplaatst naar een zaal met 40 bedden. Ik moest in het
eerste bed liggen en als jongen van 10 jaar oud wist je niet, dat je daar kwam te
liggen als de kans op overlijden groot was. Tijdens mijn verblijf kwamen er heel veel
patiënten, die verwond waren door oorlogstuig en velen daarvan stierven op de zaal.
Intussen was Noord-Nederland ook bevrijd en op een avond, rond 23.00 u. stond er
een “oude” man voor mijn bed, die zei: ”Ik ben je vader.” Dat deed me toen niets,
want ik herkende hem ook niet. Waarschijnlijk kwam dat door mijn half bewusteloze
toestand en door het feit, dat we dachten dat mijn ouders niet meer leefden.
Een militair, die in Helvoirt geweest was, had aangeboden in Rotterdam langs mijn
ouders te gaan als die er nog waren. Hij had aangebeld en toevallig deed mijn
moeder zelf open. De man zei:”Uw zoontje Tonnie ligt zwaargewond in Den Bosch in
het ziekenhuis.” Prompt viel mijn moeder flauw.
Om op bezoek te komen, had men een vergunning nodig en dit duurde enkele
weken, voordat men die had. Pa is daarna op zijn fiets gestapt, waarvan de banden
van stukken rubber van een autoband waren gemaakt.
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Zo kwam hij ’s avonds laat bij het ziekenhuis aan, maar hij mocht niet binnen, want
het was geen bezoekuur. Maar pa liet zich niet wegjagen.
Na bijna 4 maanden, het was eind juli 1945, moest ik het ziekenhuis uit, want er
kwamen veel gewonde militairen, die verzorgd moesten worden. Ik ging met de taxi
terug naar Helvoirt en thuis reden de kinderen van Iersel mij telkens met een
melkkarretje rond, omdat ik nog steeds niet kon lopen.
Eind augustus kreeg mijn moeder vergunning om mij te bezoeken. Zij heeft mij via
allerlei wegen naar Rotterdam gebracht. Daar was ook een boottocht bij. Waarschijnlijk een oversteek, omdat de bruggen nog kapot waren. Thuis maakte mijn vader een
wagentje, waarmee hij me telkens naar het ziekenhuis bracht. De behandeling daar
sloeg niet aan en we gingen naar de Sint Anna kliniek in Leiden, waar de toen
beroemde chirurg Van Es de scherf uit mijn been haalde en mijn voet recht zette.

Hoe het verder met mij gegaan is.
De scherf in mijn hoofd, die er al eerder uitgehaald was, had toch wel schade
aangericht. Van mijn tiende tot mijn achttiende had ik moeite met studeren. Een
leraar op school zei:”Ik heb gezien, hoe hard jij geleerd hebt en je bent het 5 minuten
later alweer vergeten. Hoe is ’t toch mogelijk !” Achteraf gezien heeft waarschijnlijk
mijn korte termijngeheugen toen een klap gehad. Gelukkig is dat daarna allemaal wel
weer goed gekomen.
Na de oorlog ben ik in 1951 nog op de fiets in Helvoirt geweest. In 1995, dus 50 jaar
na de noodlottige gebeurtenis, ben ik met mijn vrouw Jopie weer teruggegaan naar
Helvoirt. We hebben toen gesproken met de kinderen Van Iersel: met Lenie en Riet
en met Frans en zijn vrouw Corry. Vlak na dit bezoek werden we gebeld, dat Johan
en zijn vrouw Riet uit Nieuw-Zeeland in Nederland waren. Zij wilden mij graag
ontmoeten en ik wilde dat ook graag.
Toen Johan mij zag, pakte hij mijn rechterhand. Toen hij die voelde met de
ontbrekende pink en een stuk van mijn ringvinger, zei hij: “Jij bent Tonnie.”
We waren beiden erg emotioneel en Riet vertelde mij, dat Johan nooit over het
ongeluk kon spreken.
Ik kan mij dit goed voorstellen, want ook mij laat het nooit los. Men zegt weleens:”Tijd
heelt alle wonden.” Dat klopt, maar vergeten zal ik het nóóit.
Ik ben blij, dat ik mijn verhaal, zij het soms met veel emotie, aan de familie van Iersel
en aan Henk Peters, de schrijver van dit artikel, heb kunnen vertellen. Ik heb het 67
jaar lang verdrongen, misschien wel als zelfbescherming.
Overigens is mijn leven verder goed verlopen. Mijn vrouw Jopie weet alles sinds
ongeveer 10 jaar en nu is de tijd aangebroken om het persoonlijk aan mijn kinderen
te vertellen. Dat ik dit tot nu toe niet gedaan heb, was omdat ik hen niet met dit
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verschrikkelijks wilde belasten. Ik heb nu nog erg veel moeite om mijn verhaal te
doen. Het gesprek in Helvoirt met de familie van Iersel en met Henk Peters, zullen er
hopelijk toe bijdragen, dat ik er beter over zal kunnen praten en het geheel beter zal
kunnen verwerken.
Bij het bespreken van de details van dit verhaal, vroeg schrijver Henk Peters, of er
ook een zwart hondje op de onheilsplek was geweest. Dat was voor mij heel
verrassend, want ineens herinnerde ik mij, dat dit zwarte hondje van Van Iersel
meegelopen was, toen we Kees gingen zoeken. Ik kon echter niet meer op zijn naam
komen.
Samengevat kan ik zeggen, dat de mondelinge en schriftelijke bronnen, die Henk als
schrijver gebruikt heeft in zijn artikel van 2009 dus maar ten dele klopten. Ik ben ook
verbaasd, dat nergens vermeld is, dat ik zwaargewond aangetroffen werd.
Met mijn verhaal, waarvoor de familie Van Iersel en ik toestemming hebben verleend
om dit te publiceren, heb ik verteld hoe het in mijn ogen in werkelijkheid gegaan is.”

Tot zover het verhaal van Ton van Dijk, september 2012.
Nader onderzoek door de schrijver van dit artikel.
Getuigenverklaringen zijn afhankelijk van de herinnering van personen. Deze
getuigenissen kunnen daarom gekleurd zijn, gedetailleerd, wazig, waarheidsgetrouw,
slechts een deel van de feiten weergeven of tegenstrijdig zijn.
Toch heb ik als schrijver stomverbaasd gestaan, dat het verhaal van Ton nooit eerder
te berde is gebracht in getuigenverklaringen en in geschreven bronnen. Nader
onderzoek leerde mij, dat enkele mensen van de zware verwondingen van Ton op de
hoogte waren, maar daar niet aan gedacht hadden, toen zij door mij geïnterviewd
werden. Waarschijnlijk was de dood van Kees zo in hun geheugen gegrift, dat zij niet
gefocust waren op alle omstandigheden van die 2e april 1945.

Waar rende Johan naar toe na het fatale ongeval?
In het Helvoirtse maandblad “Het Pomphuiske” van oktober 2012 deed ik een oproep
om te weten te komen, waar Johan naar toe rende, toen zijn broer Kees omkwam bij
de explosie en evacué Tonnie uit Rotterdam zwaargewond raakte. Tot dat moment
was dit nl. nog niet duidelijk. Hierop kreeg ik diverse reacties en het is misschien wel
aardig om eens te lezen, hoeveel sporen je dan als “schrijver” gaat volgen.
Jan van de Plas was de toenmalige buurjongen van de familie van Iersel. Hij kan
zich Tonnie nog goed herinneren en belde me om te vertellen dat Johan bij hen was
komen vragen of ze het paard konden zoeken. Dat werd later door zijn vader
teruggevonden op de Margriet.
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Hij vertelde ook, dat Johan naar Frans van Doveren op de Zandkant was gerend. Jan
zei: “Johan bloedde aan zijn been en het leek wel of hij in doorns had gelopen. Ook
wist hij te vertellen dat in de buurt van de jeep inderdaad twee kistjes hadden
gestaan.”
Jan van de Voort verwees me door naar Wim van de Wouw in Oisterwijk die me
vertelde over de vele Rotterdamse evacués, die na een oproep in de kerk in deze
regio verbleven met name in Helvoirt en Oisterwijk.
Jan van de Oetelaar verwees me door naar diverse personen. Via Mevr. Van Hal van
de Oude Bossche Baan, kwam ik terecht bij haar tante Sjaan Witlox-van Hal, die in
Biezenmortel woont. Zij verwees me door naar Wim Kuijpers en hij verwees me door
naar zijn broer Jef, die in Elst woont.
Jef Kuijpers, toen 14, kon zich de explosie nog als de dag van gisteren herinneren.
Hij vertelde me het volgende: “Het was even na 14.00 u toen we een ontzettende
knal hoorden. We zagen een zwarte rookpluim en van alles dat door de lucht vloog.
Mijn vader Geert en mijn oom Nol zijn naar de plaats van het ongeluk gegaan. Ik
wilde ook mee, maar mocht niet, omdat vader wel vermoedde, dat hij daar iets
verschrikkelijks aan zou treffen.
Zij hebben daar meegeholpen om het zwaar verminkte lichaam van Kees te bergen
en kwamen tegen melktijd (ongeveer 17.00 u) zwaar aangeslagen terug. Ze waren
erg onder de indruk en zwijgzaam over wat ze daar aangetroffen hadden. Ik kan me
niet herinneren dat zij over de gewonde Tonnie van Dijk hebben gesproken, maar
omdat ik toen 14 jaar was, heb ik misschien ook niet alles in me opgenomen.
Jef Kuijpers ondersteunde ook het verhaal van Jan van de Plas dat Johan naar de
familie van Doveren was gerend.
Via, via kwam ik terecht bij Mevrouw de Veer- van Doveren. Zij is de dochter van
Frans van Doveren en wist me het volgende te vertellen:”Wij, de familie van Doveren,
woonden vanaf 1938 in “Huis de Heihoeve” dat dicht bij de Oude Bossche Baan lag.
Het was een langevelboerderij met rode dakpannen, waar in het linkergedeelte
meneer en mevrouw Heeres woonden en wij in het rechter gedeelte. Tussen deze
twee woongedeeltes was een stal met opgang naar de hooizolder, waar in de oorlog
onderduikers zaten, waaronder Joden en Engelse piloten.
Mijn ouders Frans en Sjaan van Doveren zijn daarvoor in 2003 geëerd in een
bedankbrief van Prins Bernhard. (Mijn vader was toen helaas al overleden.) De
langevelboerderij met de rode dakpannen is later afgebroken en op die plek is een
ander huis gezet. Johan van Iersel schijnt vanaf de plek van de explosie schuinweg
richting zijn ouderlijk huis in Helvoirt gerend te zijn en heeft toen halverwege bij mijn
ouders om hulp gevraagd.”
17

Een conceptversie van dit artikel heb ik aan Johan van Iersel in Nieuw-Zeeland
gestuurd. Het heeft enkele weken geduurd, voordat hij in staat was zijn eigen
geschiedenis na ruim 67 jaar te lezen. Zoveel emoties riep dit bij hem op.
Na het lezen ervan, liet Johan mij het volgende weten: “Door de explosie had ik in
mijn linkerbeen onder mijn knie een kleine granaatscherf, die er nu nog in zit, maar
waar ik geen last van heb. Ik ben hard weggelopen, sprong over sloten en ben dwars
over de velden inderdaad naar Frans van Doveren gerend. Vol schrammen van de
braamstruiken kwam ik daar doodmoe aan. Ze hebben mij opgevangen en gezorgd
dat ik wat rustiger werd, me thee gegeven en naar de pastoor gebracht. Aan hem
heb ik toen verteld wat er allemaal gebeurd was. Hij heeft me achter op de fiets mee
naar huis genomen. Toen we daar vlakbij waren, zei hij: “Stap hier maar af jongen en
loop maar op je gemak naar huis, dan zal ik alles intussen aan je ouders vertellen.”
Johan wist ook nog dat hij enkele dagen na het drama ondervraagd was door
veldwachter In ’t Ven. Navraag bij de Dhr. Ronnes, burgemeester van Haaren,
waartoe Helvoirt tegenwoordig hoort en uit informatie van het Brabants Historisch
Informatiecentrum blijkt, dat een proces-verbaal hierover helaas niet bewaard
gebleven is.
Het deed me als schrijver deugd, dat Johan vanuit Nieuw-Zeeland het telefoongesprek afsloot met de woorden: “Je hebt het precies opgeschreven zoals het
gegaan is. Ik heb het weer helemaal herbeleefd en zag alles weer voor me.”
Het is wel
opvallend, dat
zowel Ton van
Dijk als Jef
Kuijpers zeggen,
dat het tijdstip
van de explosie
omstreeks 14 uur
was, terwijl in de
overlijdensakte
van Kees

het tijdstip 15.30 u vermeld staat.
In de allereerste raadsvergadering van de tijdelijke raad van de gemeente Helvoirt
van 25 sept. 1945, werden de doden herdacht waaronder Sjefke en Kees (Cornelis
M.J.). In het verslag hiervan, ontdekte ik op de tweede pagina twee fouten. Op 13
nov. 1944 staat bij Sjefke vermeld: Jozef. Dit moet zijn: Josephus. Bij de gewonden
wordt vermeld: In november 1944: Van Dijk uit Rotterdam. Dat klopt niet. Dit moet
zijn: 2 april 1945.
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Verslag Raadsvergadering Gemeente Helvoirt van 24 sept. 1945
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Vervolg verslag Raadsvergadering Helvoirt van 24 sept. 1945
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“Tijd heelt alle wonden, maar vergeten zal ik het nooit.”
Deze uitspraak van Ton, raakt de kern van dit artikel. Het is voor hem en de familie
Van Iersel een zeer tragische periode geweest, die zij niet zullen vergeten.
Wat moeten er niet voor gevoelens door vader, moeder en de kinderen van Iersel zijn
gegaan, toen zij na de oorlog op de foto gingen ter gelegenheid van het 25-jarige
huwelijk van vader en moeder van Iersel? Twee van hun kinderen, Sjefke en Kees,
ontbraken, omdat zij op tragische wijze omgekomen waren.

Foto bij 25-jarige huwelijk: V.l.n.r.: Lenie, vader, moeder, Riet, Johan, Frans en Ties
En welke impact hebben al die gebeurtenissen niet gehad op Johan, die nu in NieuwZeeland woont en ooggetuige was?
Tonnie van Dijk uit Rotterdam zou slechts twee á drie weken komen logeren, maar
het werd een periode van bijna een jaar. Zijn leven is door het ongeluk veranderd.
Niet alleen vanwege zijn verwondingen, maar ook door zijn herinnering aan het
verdriet, dat hij als 10-jarig jongetje bij moeder van Iersel in haar ogen las:
“Haar verdriet is mij altijd bijgebleven en heb ik ook nooit van mij af kunnen zetten.
Dat heb ik mijn hele leven als een loden last met me meegedragen …….…...”
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Het graf van Sjefke en Kees van Iersel op het kerkhof in Helvoirt.

Natuurlijk mogen we niet vergeten, dat het kruis in de duinen ook opgericht is voor de
Engelse soldaat Ivor Calvert, die hier ergens in de buurt op 27-10-1944 sneuvelde.
Ook voor hem en zijn familie is deze omgeving een onheilsplek.
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Gedachtenisprentjes

Vroeger was het de gewoonte, dat de naaste familie en buren tijdens de
afscheidsdienst in de kerk een gedachtenisprentje kregen met de foto van de
overledene erop, zoals u kunt zien op blz.11 en 14.

Vanwege de hoge kosten, die hieraan verbonden waren, kregen de overige
kerkgangers een gedachtenisprentje uitgereikt zonder foto, maar wel met daarop
een stichtelijke afbeelding met tekst.

Voorkant gedachtenisprentje
Sjefke van Iersel.

Voorkant gedachtenisprentje
Kees van Iersel.
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Ton van Dijk pas na 67 jaar weer terug op de onheilsplek

Na 67 jaar was Ton(nie) van Dijk voor de eerste keer weer terug op de plek
van de explosie, waarbij Kees van Iersel omkwam en hijzelf zwaargewond
raakte.

Een emotioneel moment.

Ter nagedachtenis aan Kees en Sjefke van Iersel legt Ton hier een bosje rozen.
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Herdenking bij het Kruis in de duinen op 4 november 2012
De herdenking bij het Kruis in de duinen en bij het Monument op de Distelberg wordt
ieder jaar rond 4 november georganiseerd door Stichting Pheasant uit Waalwijk. De
leden doen aan living history en rijden dan ook met militaire voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog.

Zij herdenken gevallen soldaten.
Daarom komen zij bij het Kruis in
de duinen op de eerste plaats
voor de Britse militair Ivor Calvert,
die hier ergens in de buurt
gesneuveld is op 27 okt. 1944.
Vandaar ook die datum op het
kruis.
Natuurlijk wordt dan ook Kees
van Iersel herdacht.

Deze foto’s geven een beeld hoe leden van
Stichting Pheasant aan komen rijden met hun
voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog en hoe
sfeervol de herdenking bij het Kruis in de duinen
is.
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Eerst wordt het volgende gebed uitgesproken om gesneuvelde soldaten te
herdenken, wat bij de Britten een gewoonte is sinds de Eerste Wereldoorlog:
ACT OF REMEMBRANCE
They shall grow not old,
As we that are left grow old:
Age shall not weary them,
Nor the years condemn.
At the going down of the sun
and in the morning
We will remember them
RESPONSE: We will remember them

The Last Post wordt geblazen.

Na een minuut stilte volgt de kranslegging.

Krans gelegd door Stichting Pheasant.
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Herdenkingsmonument in Helvoirt
Dit oorlogsmonument bevindt zich op de hoek van de Torenstraat/Kastanjelaan in
Helvoirt. Het is in 1951 opgericht ter nagedachtenis aan militairen en aan de burgerslachtoffers van Helvoirt in de Tweede Wereldoorlog
Het monument bestaat uit een stenen kruis, geplaatst op een bakstenen muur. Aan
de voet van de muur zijn gedenkstenen aangebracht.

Op de steen aan de rechterzijde staan Sjefke en Kees van Iersel vermeld.
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Tekst QR-code bij het Kruis in de duinen.
Het Kruis in de duinen staat op een afgelegen plek, waar weinig mensen komen.
Tijdens de gesprekken met Ton van Dijk heb ik beloofd dat ik zal zorgen, dat er een
QR-code bij het monument geplaatst wordt, zodat men met een smartphone af kan
lezen wat hier gebeurd is. (Dit is intussen ook gebeurd bij de andere oorlogsmonumenten in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen).
Hieronder leest u de tekst van de QR-code en ziet u de foto van Kees, die erbij
geplaatst is.

Kruis te Helvoirt
Dit kruis is in 1979 opgericht voor de gesneuvelde Britse soldaat Ivor Calvert (23) en
de Helvoirtse jongen Kees van Iersel. De Brit was toegevoegd aan de 51 e Highland
Division (51e HD) en sneuvelde in deze omgeving op 27 okt. 1944.
Op 2 april 1945 kwamen Kees van Iersel (bijna 17), zijn broertje Johan (12) en de
Rotterdamse evacué Tonnie van Dijk (10), die logeerde bij de fam. van Iersel, op
deze plek. Johan stapte in een kapotte jeep, die in het bos stond. Kees en Tonnie
zagen aan de overkant twee stalen kisten staan en maakten er één open. Ze zagen
tal van draden, die ze aanraakten, waarna een hevig explosie volgde.
Johan zag Kees en Tonnie de lucht invliegen. Kees kwam daarbij om en was
onherkenbaar verminkt. Tonnie werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht,
maar overleefde het. Tragisch was, dat zo’n 5 maanden tevoren Sjefke(10), het
broertje van Kees, door vlammen zwaargewond raakte en kort daarna overleed.
De jaartallen op de achterkant van het kruis verwijzen naar de oprichtingsdatum,
naar 55 jaar herdenking en naar de jaren waarin het kruis opnieuw geschilderd is.
Johan en Ton(nie) hebben lang niet over deze gebeurtenis kunnen praten. Na 67
jaar, in okt. 2012, heeft Ton van Dijk voor het eerst zijn verhaal verteld.
100 m. verder op dit pad, ziet u nog een verlaten dassenburcht, omgeven door gaas.
Wilt u meer weten? Lees dan het artikel van Henk
Peters: “Het drama bij het Kruis in de duinen.” U kunt dit
downloaden: www.np-deloonseendrunenseduinen.nl
Kijk dan bij publicaties.

Kees van Iersel

Foto: Archief Corrie van Iersel uit Helvoirt.
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Waar staat het Kruis in de duinen ?
GPS (Instelling WGS 84) N 51º 39,023´ E 005º 10,823’
Dit monument kunt u vanaf twee kanten bereiken.
Het is te vinden als u van Helvoirt over de Nieuwkuikseweg richting Cromvoirt rijdt.
Daar gaat u linksaf de Distelberg/Margrietweg op, richting Giersbergen. U komt na
2,5 km bij het kruispunt waar verwezen wordt naar fietsknooppunt 74. Hier is rechts
de verharde weg Margriet en links het zandpad. Als u dit zandpad volgt (dat de naam
Bernhardlaan draagt), ziet u na ongeveer 1 km. aan uw rechterhand het monument,
dat in een bocht staat.
Het is ook te vinden te vinden als u bij de Rustende Jager in Biezenmortel over de
Oude Bosschebaan richting Helvoirt gaat. Tussen huisnummer 37 en 39 bij de
voormalige forellenvisvijver splitsen de weg en het fietspad zich. Hier volgt u wandelknooppunt 10, via 8 naar 9, een afstand van ongeveer 2 km.
Daar wijkt u even van de route af door 100 m. rechtdoor het brede (ruiter)pad te
volgen tot de bocht. Hier staat links het monument in de vorm van een kruis.
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Het originele en het gerestaureerde kruis.

In 2015 restaureerde Nico Verhoeven het kruis, dat door zijn vader Joske Verhoeven
in 1979 gemaakt was.
Op deze pagina ziet u het originele en het vernieuwde kruis naast elkaar.
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12. Informatie van Hanneke van der Eerden van het Brabants Historisch
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13. Informatie Stichting Pheasant uit Waalwijk door Ton Guezen en Wil Hoyer.
14. De overlijdensakte van Kees van Iersel en het verslag van de eerste
Raadsvergadering na de Tweede Wereldoorlog zijn door de gemeente Haaren
verstrekt aan Helene van Iersel.
15. Alle zwart-wit familiefoto’s en de gedachtenisprentjes van Sjefke en Kees
komen uit het archief van Corrie van Iersel uit Helvoirt. De overige foto’s zijn
van Henk Peters uit Udenhout, de schrijver van dit artikel.
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Nawoord.

Het telefoongesprek van juni 2012 dat Ton van Dijk
met mij voerde en waaruit bleek, dat mijn bronnenmateriaal onvolledig was, heeft tot dit artikel geleid.
Ik ben Ton zeer erkentelijk voor het vertrouwen, dat
hij in mij stelde, toen hij zijn tragische geschiedenis
uit de periode eind aug.1944 t/m aug.1945 vertelde,
die hij 67 jaar lang uit zelfbescherming verdrongen
had. Ook ben ik hem dankbaar voor de vriendschap,
die tussen ons ontstaan is.
Corrie van Iersel wil ik bedanken voor haar grote
inbreng, gastvrijheid en behulpzaamheid.
De aanwezigheid van Helene en Jos van Iersel uit
Nieuw-Zeeland, van Joost van Iersel en Jopie van
Dijk zorgden voor een verdere inkleuring van het
verhaal.
Dat geldt ook voor de aanvullende informatie van
Johan en Riet van Iersel vanuit Nieuw-Zeeland.
Het opsporen en raadplegen van diverse bronnen
kostte mij veel meer tijd dan ik gedacht had. Dat is
dan ook de reden dat er zoveel tijd zit tussen het
eerste contact met Ton en het verschijnen van dit
artikel.
Ik ben verder iedereen die aan dit artikel bijgedragen
heeft hier zeer erkentelijk voor.
Hopelijk is dit artikel voor Ton en Johan een aanzet
om hun oorlogsverleden beter te kunnen verwerken.

Udenhout, 22 oktober 2013.
Henk Peters
In okt. 2015 zijn de foto’s geactualiseerd vanwege de
restauratie van het kruis.
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Lees ook onderstaand artikel. Kijk bij publicaties op de
website: www.np-deloonseendrunenseduinen.nl

“Oorlogsmonumenten
in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen.”
door Henk Peters

Het Udenhoutse Mariakapelletje

Herdenkingsmonument voor 14 verzetshelden bij Bosch & Duin in Udenhout

Vredesmonument bij de
Eftelingsestraat in Kaatsheuvel
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