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KERKSTRAAT WAS EERSTE VERHARDE WEG IN MIERLO (door Theo de Groof)                      pag. 3

In 1876 telde Mierlo vijftig kilometer aan ‘straten, wegen en voetpa
den’. Maar allemaal waren ze onverhard. In dat jaar was de huidige
Kerkstraat de eerste zandweg die werd bestraat met klinkers. Het
kostte ruim 5000 gulden, maar volgens de toenmalige burgemeester
was er ‘groote behoefte’ aan een verharde weg tussen raadhuis en kerk. 

VERZETSDAAD WERD EEN FALIEKANTE MISLUKKING (door Rinie Weijts)                             pag. 9

Op 11 februari 1944 pleegde een verzetsgroep met Jan van Vlerken in
de gelederen een overval op het raadhuis van Mierlo. Het bevolkings
register moest worden vernietigd om te voorkomen dat Mierlonaren
werden opgeroepen voor de Arbeitseinsatz. De actie mislukte en arres
taties volgden. Jan liep fatale tuberculose op in een Duits strafkamp.

OOK IN MIERLO-HOUT WERDEN ‘HEKSEN’ OPGEPAKT (door Hans Verhees)                         pag. 24

Niet alleen in Mierlo werden onder het schrikbewind van Erasmus van
Grevenbroeck zogenaamde heksen opgepakt en op de brandstapel
gezet, ook in Mierlo-Hout moest een drietal vrouwen hun vermeende
hekserij op gruwelijke wijze met de dood bekopen. Een van hen was
Griet Mijnsheren, een vrouw van 90 jaar oud die zwaar dement was. 
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De oudste klinkerweg
Kerkstraat werd
in Mierlo 

het eerst bestraat
 
In 1876 bedroeg de totale lengte van alle ‘straten,
wegen en voetpaden’ in Mierlo 50 kilometer. Een
klein gedeelte daarvan, de provinciale weg Gel
drop-Mierlo-Helmond, was deels voorzien van
klinkers en deels van grind. De wegen die eigendom
waren van de gemeente Mierlo waren allemaal
zandwegen. In datzelfde jaar werd de huidige
Kerkstraat verhard met klinkers. Dat was de eerste
binnen de bebouwde kom.

Het Oude Raadhuis met zicht op de Kerkstraat.
 
De straten van Mierlo hadden in de negentiende eeuw
vaak nog geen officiële namen. Het dorp was ver
deeld in wijken en de huizen werden per wijk genum
merd. Zo was Christiaan van den Wittenboer in die
tijd bewoner van de Kerkweg, zijn adres was: Dorp
D 9. Hij was getrouwd met Antonia Raaijmakers. 
Op kadasterkaarten van rond 1832 staan in Mierlo
meerdere wegen aangegeven met de naam   ‘Kerk
weg’. Het gaat dan om de huidige Kerkstraat, de Heer
van Scherpenzeelweg tot aan de pastorie, de weg die
ongeveer de route volgt van de huidige Wilhelmi
nastraat, de Bisschop van Mierlostraat en de huidige
Pastoor de Winterstraat met aansluitend de weg die
van de hoofdingang van de kerk door de Van Greven
broekweg langs het Weijerke naar de Kasteelweg
liep.
In dit stuk beperken wij ons echter tot de huidige
Kerkstraat, de in 1876 verharde klinkerweg.

 
‘Groote behoefte’
 
In de openbare raadsvergadering van 14 februari 1876
sprak burgemeester Panken over ”de wenschelijk
heid, zoo niet de noodzakelijkheid tot daarstelling
van een kunstweg van af het Raadhuis om den
openbaren weg naar de Kerk in de richting van
Lierop en Asten waaraan toch minstens groote be
hoefte zoowel voor den landbouw als anderszins
bestaat”. 
Alle raadsleden waren het daarmee eens. Raadslid
Peter van Vlerken nam meteen de kans waar om ook
te pleiten voor een zandweg van Bekelaar door de
zogenaamde Putten naar Lierop in het belang van
“den landbouw en van neringdoende ingezetenen”.
Ook hier was iedereen het mee eens. 
De financiering was in het doorgaans armlastig
Mierlo geen probleem. In 1875 had de gemeentere
kening een batig saldo van maar liefst ƒ 4.700,-.
Aangevuld met de opbrengst van de verkoop van turf,
hout, hooigras en het verpachten van heidegrond
begrootte men een bedrag van ƒ 6.000,-, voldoende
voor de aanleg.
In de raadsvergadering van 2 juli werd besloten de
weg met waalklinkers aan te leggen vanaf wat nu het
oude raadhuis is naar de kerk en het ‘Liefdehuis’. B.
en W. werden door de raad gemachtigd om een
deskundige te benoemen die een bestek, tekening
en begroting moest maken. Twee weken later lag er
al een plan van de provinciaal opzichter van water
staat Jakob Geri die in Geldrop woonde.
Besloten werd de openbare aanbesteding plaats te
laten vinden op maandag 31 juli.
 
Aankoop grond
 
De Kerkweg was op enkele plaatsen niet breed genoeg
voor de aanleg van de nieuwe klinkerstraat. De ge
meente hoefde gelukkig maar met twee landeigena
ren te onderhandelen over aankoop van grond. 
Het gemeentebestuur benoemde daartoe eerst een
schattingscommissie, bestaande uit Johannes Week
ers en Johannes Raaijmakers, beiden grondeigena
ren. Met de taxaties onder de arm werden de eige
naren Christiaan van den Wittenboer en Hendrik
Branten benaderd. 
Christiaan woonde aan de Kerkweg op perceel sectie
F nummer 1407, zijn tuin lag op perceel F 806 (zie
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De situatie in de Kerkweg in 1876 met het gedeelte dat beklinkerd werd en de bebouwing in die tijd.

kaartje) en had een oppervlakte van 680 m². Daarvan
was 110 m² nodig voor aanleg van de klinkerweg. De
partijen waren er snel uit. De gemeente betaalde
hem inclusief de daarop staande bomen ƒ 96,-. 
Christiaan, toen 72 jaar oud, was katoenwever en
getrouwd met Antonia Raaijmakers, die katoenspoel
ster was. De ongehuwde Hendrik Branten, zoon van
Jan Branten en Anna Maria Doers, was bakker en had
aan de Kerkweg bouw- en weiland liggen. Het waren
3 percelen: sectie F 802, 803 en 804. Voor de aanleg
moest hij een strook grond afgeven, in totaal 120 m².
De geschatte waarde bedroeg ƒ 72,- en Hendrik kon
met deze opbrengst wel leven. Beide verkopers
hadden nog wel bedongen dat de gemeente een
beukenhaag zou planten langs de nieuwe perceel
grens.
 
Aanbesteding
 
De Kerkweg was een zandweg met een voetpad be
staande uit klinkers. Naast de zandweg lagen sloten.
De aanbesteding was vastgesteld op 31 juli 1876. Op

grond van een bestek met voorwaarden kon men tot
3 uur ’s middags een inschrijvingsbiljet op gezegeld
papier in de bus van het raadhuis deponeren. De
enveloppen werden later in het openbaar ontzegeld
en afgelezen. Petrus Koenen uit Veghel nam het werk
voor ƒ 5.324,- aan.
In het bestek was een beschrijving gegeven van de
werkzaamheden die verricht moesten worden en
verdere voorwaarden die het gemeentebestuur
stelde, zoals:
* De weg heeft een breedte van 3,50 meter.
* Aan beide zijden van de weg komen ‘levende en
wel begroeide graszoden’ van 30 cm breed.
* Voor een sjouwer of arbeider mag 10 cent per uur
gerekend worden. Voor een metselaar, timmerman
of andere ambachtsman 16 cent per uur. Voor een
kar met paard en voerman 35 cent per uur.
* De hele weg moet binnen 3 maanden na opdracht
klaar zijn.
* Voor iedere dag dat het werk te laat klaar is wordt
ƒ 10,- op de aanneemsom in mindering gebracht.
* Betaling door de gemeente gebeurt in 3 termijnen.
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Op 30 november 1876 moest het werk volgens bestek
klaar zijn. Op 23 november stuurde het gemeente
bestuur nog een brief waarin het ongenoegen uitge
sproken werd over de voortgang van de werkzaam
heden en het slechte onderhoud van het gedeelte
dat klaar was. Het bestuur dreigde met de boete
clausule. Koenen regelde echter alles met zijn op
drachtgever. Hij ontving het volledige bedrag waar
voor hij het karwei had aangenomen en nog een
bedrag voor meerwerk.
 
Latere ontwikkeling
 
In de periode van 1876 tot ongeveer 1920 verander
de er weinig aan de bebouwing van de Kerkstraat.
Een foto bij dit artikel geeft dat duidelijk weer. De
huizen waren geconcentreerd bij het raadhuis en de
kerk.

Zicht op de Kerkstraat voor er echte bebouwing
plaatsvond.

Kadastraal kaartje van het perceel F 1638 van bakker
Van Dooren.

Al vanaf 1919 was de Mierlose politiek bezig met de
aanvraag voor de bouw van een nieuw raadhuis. Het
oude was veel te klein en voldeed niet aan de eisen
van de tijd. Bovendien liepen de onderhoudskosten
ieder jaar op. Maar onder druk van het annexatie
spook weigerde de provincie steeds vergunning te
verlenen. 
In 1928 kwam voor het gemeentebestuur de moge
lijkheid om het ruimteprobleem voor de korte ter
mijn op te lossen. Achter het raadhuis, in de Kerk
straat, stond de bakkerij van Hendrikus van Dooren.
De bakker was al in 1923 op 48-jarige leeftijd over
leden. Zijn weduwe zette de zaak voort, maar zij
overleed 5 jaar later. Er was geen opvolger. De ene
zoon was koopman en woonde in Roosendaal. De
andere zoon werkte als onderwijzer in Mierlo-Hout. 
De kinderen besloten het huis met tuin te verkopen.
In de tuin stonden onder meer 5 kersenbomen, 3
perzikbomen en 2 appelbomen. Dit is een beeld dat

je in veel notariële akten tegenkomt: Mierlo kersen
land. Het perceel was 1.520 m² groot en stond ka
dastraal bekend als sectie F 1638 (zie kaartje). De
finale verkoop had plaats in koffiehuis P. Huybregts.
De burgemeester stuurde Martinus van Hoof, pakhuis
knecht, naar de openbare verkoop om namens de
gemeente een bod uit te brengen. De koop werd
gesloten voor ƒ 4.000,-. De gebroeders Van Dooren
hielden de toonbank, een kast, de winkelopstand en
bakkerijgereedschappen buiten de koop.
 
Drie nieuwe huizen
 
In hetzelfde jaar werden door aannemer M.E. Ver
bruggen drie huizen in de Kerkstraat gebouwd, her
kenbaar aan de mansardedaken. Door de geknikte
dakconstructie wilde men meer ruimte op de verdie
ping creëren. Dit was eigenlijk de eerste aanzet naar
het volledig bebouwen van deze straat.
In 1954 kon het gemeentehuis opnieuw in de Kerk
straat uitgebreid worden. Achter het gemeentehuis
lag een huis, Kerkstraat 1, met schuur en tuin, sectie
F 1156, groot 894 m². Het huis was eigendom van
Gerardus Broks, een naar Canada geëmigreerde
landbouwer. 
Oorspronkelijk had het gemeentebestuur de grond
willen kopen voor de bouw van een gymnastiekzaal,
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maar er was nog steeds geen besluit gevallen over
de bouw van een nieuw gemeentehuis. Er was ruim
tegebrek en de bestaande ruimte voldeed niet aan
de eisen. De gymzaal zou enkele jaren later bij het
patronaat gebouwd worden. 
De finale verkoop van Kerkstraat 1 had plaats in café
wed. Lammers-v.d. Kimmenade. Burgemeester Krol,
pas in Mierlo benoemd, vroeg makelaar J. Galesloot
uit Nederhorst den Berg namens de gemeente te
bieden. Waarschijnlijk een goede kennis van hem,
want tot zijn benoeming in Mierlo was Krol gemeen
tesecretaris en ontvanger in die gemeente.
 
Uitbreidingsplan
 
Rond deze tijd werd in de gemeenteraad het uitbrei
dingsplan Mierlo-Dorp goedgekeurd. Dat had zijn
gevolgen voor de Kerkstraat. Het plan omvatte de
bebouwing tot aan de huidige Schoolstraat. 
Vanaf 1956 werden diverse bouwvergunningen aan
gevraagd. Gymnastiekleraar H. de Wit, Kerkstraat 4
was een van de eersten die ging bouwen. 
De straat was toe aan riolering en nieuwe bestrating.
Drie aaneen gebouwde woningen, Kerkstraat 7, 9 en
11, stonden te dicht op de weg. Voor de riolering
moest meer dan drie meter diep gegraven worden.
De woningen waren niet meer van de beste kwaliteit.

Kadastraal kaartje van het perceel van Thomassen,
sectie F 2362.

De maalderij van mulder Bosch, later van Wiel Nijs, moest wijken voor de doorbraak Willem Alexanderstraat.

In 1957 werd eigenaar M.L. Thomassen bereid gevon
den de huizen met 525 m², een gedeelte van perceel
sectie F 2362, aan de gemeente  te verkopen. De
woningen werden gesloopt.
Voor de doorbraak ten behoeve van de aanleg van de
Willigstraat/Willem Alexanderstraat moest de maal
derij van Wiel Nijs, Kerkstraat 19, afgebroken wor
den. Voor de aanleg van de Margrietstraat/Kerkak
kers hoefden geen huizen te wijken. Wel moesten
tuinen het ontgelden. Van A.P. Smits werd in 1957
ongeveer 370 m² grond gekocht. Antonius Smits was
wel geboren in Mierlo maar woonde in die tijd als
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In 1955 kocht de gemeente grond van de familie   
Van Wetten voor de bouw van bejaardenhuisjes hoek
Kerkstraat – Pastoor de Winterstraat.

koopman in Eindhoven, Demer 18. Twaalf jaar later
werd voor de doorbraak van de Margrietsraat nog 35
m² grond gekocht van J. Th. Smits, die in de Kerk
straat op nr. 55 woonde.
In 1967 kocht de gemeente ook grond van de families
De Vries, Van Stiphout, Van Bree, Van den Heuvel en
Veilingvereniging ‘De Kersenboom’ om het Herziene
uitbreidingsplan Mierlo-Dorp te verwezenlijken.
Opnieuw legden hier weer kersenbomen het loodje.
De schadevergoeding bedroeg ƒ 40,- per boom, een
appelboom leverde ƒ 20,- op. 
Er is veel onderhandeld om met zo weinig mogelijk
onteigeningsprocedures de grond te verwerven en zo
het plan te verwezenlijken. Maar in de loop van de
jaren 70 kreeg de Kerkstraat, wat bebouwing betreft,
het aanzien zoals het nu is.
 
THEO DE GROOF
 
BRONNEN 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. 
Gemeentebestuur Mierlo 1811-1932:
Toegangsnr. 13139, inv. nrs. 8,21, 57, 149, 150, 203,
209, 217, 256, 595, 596, 597, 874, 875, 876, 939. 
Gemeentebestuur Mierlo 1933-1967: 
Toegangsnr. 13140, inv. nrs. 16 t/m 30, 35, 219 t/m
227.

Zicht vanuit de Kerkstraat. Links het huis van meester Sevens, rechts de huizen van Thomassen (dicht op
de weg!).
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De aankoop van grond van A. Smits in 1957 i.v.m. de doorbraak Margrietstraat.

8



Verzetsdaad werd een drama
Jan van Vlerken
postuum alsnog  

onderscheiden
 
Jan van Vlerken had als verzetsman in de oorlog
een bescheiden aandeel in de overval op het be
volkingsregister in het gemeentehuis van Mierlo.
Die overval draaide uit op een faliekante misluk
king. Leden van de betrokken verzetsgroep wer
den door de Duitsers opgepakt en een aantal van
hen overleefde het niet. Ook Jan werd gearres
teerd en naar een kamp in Duitsland getranspor
teerd. Daar liep hij open tuberculose op. Hij kon
weliswaar terugkeren naar Mierlo, maar overleed
veel te jong als gevolg van zijn ziekte.

Jan van Vlerken werd in Mierlo geboren op woensdag
22 maart 1922. Hij was een zoon van een welgestel
de boer, Wilhelmus (Helmus/Hel) van Vlerken en
Maria (Mieke) Hoeks. Zij werden respectievelijk ge
boren op 16 februari 1892 en 19 november 1892. Jan
had vijf broers en zussen. Theodorus (Theo), geboren
5 oktober 1923, Jacobus (Jack), 25 maart 1925,
Marinus, 5 juni 1927, Dorothea (Dora), 28 oktober
1929 en Cornelia (Cor), 14 december 1933. Het gezin
woonde aan de Mierloseweg 69 in Mierlo juist buiten
de bebouwde kom.

Toen Jan werd geboren was Nederland in opbouw.
De Eerste Wereldoorlog was pas kort achter de rug.
Daarna volgde de economische crisis van 1929, die
vader Helmus en zijn vrouw Mieke met elkaar pro
beerden te doorstaan en geleidelijk achter zich te
laten. Samen met hun zes kinderen, waarvan Jan de
oudste was, bouwden zij aan een nieuwe veelbelo
vende toekomst.
Als ouders waren ze blij toen Jan naar de bewaar
school mocht en enkele jaren later naar de eerste
klas van de jongensschool in de Dorpsstraat. Meester
De Wit bracht hem de beginselen van de Nederland
se taal, rekenen en vooral, zij het met hulp van de
pastoor, het rooms-katholieke geloof bij. Dagelijks
moest de jonge leerling te voet naar school, een
afstand van ongeveer drie kilometer. Schoorvoetend
nam Jan deel aan het dagelijks speelkwartiertje. Hij
was een jongen die de kat uit de boom keek, om er
vervolgens doelbewust tegenaan te gaan.
Zonder veel problemen doorliep hij alle klassen van
de lagere school. Les kreeg Jan afwisselend van di
verse leerkrachten uit die tijd. Na meester De Wit
waren dat onder anderen de meesters Sevens, Kna
pen en Van der Aa. Het onderwijzerskorps vormde
Jan en zijn schoolkameraadjes tot jongens die na het
verlaten van de school de toekomst en de wereld met
een gerust hart tegemoet konden treden.
Behalve door de pastoor en de beide kapelaans uit
die tijd, werd het geloof er ook van thuis uit ‘inge
pompt’. Door onderwijs, opvoeding en geloof ont
popte Jan zich tot een knaap met een groot recht
vaardigheidsgevoel.
 
Melkslijter

Tijdens zijn pubertijd had Jan net als andere jonge
ren waar hij weleens mee omging moeite om de regels
die door zijn ouders waren voorgeschreven na te
komen. Zijn manier van leven en denken strookte
niet altijd met de ideeën van zijn vader. Helmus was
streng en recht-door-zee. Dat leverde soms conflic
ten op. Jan had echter een groot respect voor zijn
beide ouders, ook al wist hij zich met hun kritiek
soms geen raad.
In 1942, toen het al twee jaar oorlog was, had Jan
een gesprek met zijn ouders. Tot die tijd had hij zich
verdienstelijk gemaakt met allerlei werkzaamheden
op de boerderij van zijn vader, maar Jan was inmidHelmus van Vlerken en Mieke van Vlerken-Hoeks.
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De rooms-katholieke jongensschool aan de     
Dorpsstraat in Mierlo.

Schoolfoto van ca. 1930 waarop Jan van Vlerken (nr. 28) midden op de foto poseert met meester De Wit
(nr. 5) achter in de klas.
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Jan van Vlerken als zelfstandig melkventer in de
Langstraat in het centrum van Geldrop.

dels twintig en wilde graag als zelfstandig onderne
mer een zuivelhandel beginnen. Het probleem was
echter dat hij het benodigde startkapitaal miste.
Helmus was bereid het voor te schieten. De afspraak
was dat Jan wekelijks een gedeelte van de winst uit
zijn zuivelhandel aan zijn ouders zou betalen. Na
aanschaf van een paard en zuivelkar toog de kersver
se melkventer eropuit om klanten te verwerven. De
meeste afnemers kreeg hij in het centrum van Gel
drop. Na verloop van tijd ging het hem als zelfstandig
melkslijter niet slecht.
Waarschijnlijk op weg naar zijn dagelijks werk als
melkventer ontmoette Jan een aardig meisje, Riek
Vermeulen. Ze was op 13 februari 1921 geboren in
Geldrop en woonde met haar familie net voorbij het
eerste kruispunt van de huidige Mierloseweg en de
Dwarsstraat. Jan en Riek konden het goed met elkaar
vinden en hadden regelmatig diepgaande gesprek
ken. Hun ontmoetingen groeiden uit tot een heuse
relatie.
 

In het verzet

Nu Jan een vaste vriendin had, werd het er voor hem
niet eenvoudiger op. Jan meende te moeten kiezen
tussen Riek en zijn ouders. Gedachten daarover
hielden hem dagelijks bezig en ’s nachts lag hij ervan
wakker. Hij kreeg er koppijn van.
Wat het gecompliceerder maakte was dat hij via
enkele stoere knapen uit Geldrop contact had gekre
gen met een verzetsgroep uit de omgeving, onder
wie Har(rie) van Gestel uit Eindhoven.

Het ouderlijk huis van Jans vriendin Riek Vermeulen.

Har, alias ‘De leren jas’, was al een tijd in het verzet
werkzaam. Bij zijn verhaal kreeg Jan een goed gevoel
en hij overwoog met hem mee te doen. Har had al
met verschillende verzetsgroepen samengewerkt.
Een van die groepen was een knokploeg, waarvan de
leden zich vooral bezighielden met inbreken bij
distributiebureaus en bevolkingsregisters. Dat waren
uiterst gevaarlijke ondernemingen die soms gepaard
gingen met vuurgevechten. Elders waren daarbij al
verschillende doden en gewonden gevallen. Jan be
treurde het dat de knokploegen door gebrek aan
wapens dikwijls het onderspit moesten delven. Ook
gebeurde het dat er verraad in het spel was, waar
verzetsmensen de dupe van werden. Na er flink over
te hebben gedubd besloot Jan zich bij het verzet aan
te sluiten.
 

Jan van Vlerken had contact gemaakt met jongens
uit het verzet.
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Voorbereiding overval

Jan en Har kregen veelvuldig contact met elkaar. Har
had veel ervaring en bracht zijn kennis over aan zijn
nieuwe strijdmakker. Jan hielp hem vaak met zijn
verzetswerk.
Het was Har die in 1944 Jan op het idee bracht om
een overval te plegen op het bevolkingsregister van
de gemeente Mierlo. Het bevolkingsregister was
ondergebracht in het raadhuis op de hoek van de
Dorpsstraat en de Kerkstraat. Om te voorkomen dat
Mierlonaren door de bezetter werden opgeroepen
verplicht in Duitsland te gaan werken, achtte Har het
nodig het bevolkingsregister te vernietigen. Het was
de grootste vrees van Mierlose families het bericht
te ontvangen dat een van de gezinsleden op de lijst
zou staan. Een overval zou aan die vrees een einde
maken. Indien nodig moest de overval met fysiek
geweld of met wapens worden gedaan, vond Har.
Jan voelde zich ondergeschikt aan Har. Toen Har Jan
opdroeg een plattegrond van het raadhuis te maken
en van de gebouwen in de omgeving, voelde Jan zich
vereerd maar ook verplicht dit te doen. Hij moest uit
zien te zoeken welke Mierlose mensen betrokken
waren bij de luchtbeschermingswacht en welke
personen de wacht hielden over het raadhuis. Hij
moest ook precies doorgeven waar de telefoondraden
zaten en waar de telefoontoestellen zich bevonden.
Alles moest in kaart worden gebracht.
Het gebouw werd permanent bewaakt. Het was van
groot belang dat Jan zou weten wanneer de wacht
werd afgelost. Die speciale wacht bestond maar uit
één persoon. De andere wacht, die van de luchtbe
scherming, was ook in een van de zalen van het
raadhuis gehuisvest en bestond uit meerdere perso
nen. Ook daar moest Jan rekening mee houden.
Na een week van grondig observeren en alles nauw
keurig vastleggen was Jan gereed met alle aan hem
opgedragen taken. Na alles nog eens op juistheid te
hebben gecontroleerd kon hij zijn bevindingen aan
zijn groepscommandant overleggen.
Ook Har had niet stilgezeten en had inmiddels een
ploeg van zeven mannen geformeerd die de overval
moest uitvoeren. Behalve groepscommandant Har en
verkenner Jan bestond de ploeg uit de vier broers De
Koning uit Heeze en een liever onbekend blijvende
tweede Mierlonaar.
 
Weigering van Jan

Samen met de uitgekozen jongens werd het overval
plan bestudeerd en tot in de finesses besproken.
Iedereen wist wat van hem verwacht werd. Later zou

blijken dat er enkele mannen in de groep waren
opgenomen die voor het eerst aan een dergelijke
kraak zouden deelnemen. Ook voor Jan was het
nieuw. Gedachten aan zijn ouders en aan Riek hadden
hem tot dan toe van zulke verzetsactiviteiten weer
houden. Misschien ontbrak het hem ook wel aan de
moed eraan mee te doen. Mogelijk een wapen te
moeten gebruiken en mogelijk nog wel tegen een
dorpsgenoot vond hij afgrijselijk.
Wat het ook was, Jan weigerde actief aan de gewa
pende overval mee te doen. Wel werd hem uitdruk
kelijk opgedragen tijdens de overval in de buurt te
blijven. Bij een noodgeval, zoals gewonden tijdens
een gevecht, zou hij dan hulp kunnen bieden door de
leden van de groep in veiligheid te brengen. Voor
deze opdracht vond Jan zichzelf wel geschikt en hij
was ervan overtuigd dat hij die rol goed kon vervul
len.
De dag van de overval, vrijdag 11 februari 1944, was
bekend en kwam snel dichterbij. Enkele avonden voor
de geplande datum werd door Har een koffer bij Jan
thuis afgegeven. Daarin bevonden zich de materialen
die de groep dacht nodig te hebben: drie flessen
fosfor en circa twintig brandstaven. Want het plan
was de boel in brand te steken, daarmee het bevol
kingsregister te vernietigen en sporen uit te wissen.
Het in bezit hebben van dergelijke brand veroorza
kende materialen was door de moffen ten strengste
verboden. Na ontvangst had Jan uit voorzorg de
koffer opgeborgen in zijn geheime ondergrondse
bergplaats. Daarin lag ook een voorraad illegale
spullen opgeslagen.
 
Wacht overmeesterd

Op de bewuste avond was de verzetsgroep onder
leiding van Har in de buurt van het raadhuis. Ieder
hield zich schuil tot het afgesproken tijdstip. Har en

Links Aart van Heist en de vier gebroeders De Koning
Gerrit, Henk, Wim en Arie uit Heeze.
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Als de klok op het torentje 22.00 uur sloeg zou de
overval beginnen.

een andere persoon uit zijn ploeg haalden de fosfor
en de brandstaven op bij Jan die verdekt stond op
gesteld. Ook kregen ze van hem een doos watten met
chloroform. Het bedwelmende middel was misschien
nodig als er onwillige wachten buiten gevecht
moesten worden gesteld. Om circa 21.30 uur arri
veerde de ploeg bij het raadhuis. Klokslag 22.00 uur,
het afgesproken tijdstip, klonk het bevel van Har:
“Fietsen weg”, “ieder op zijn plaats”. Kort maar
duidelijk eraan toevoegend “wees op je hoede”.
Har zelf ging voorop en overmeesterde Toontje

Het raadhuis op de hoek Dorpsstraat-Kerkstraat waar de overval zou plaatsvinden.

Richters, de dienstdoende wacht. Toontje woonde
vlakbij het raadhuis. Har had in zijn ene hand een
pistool en in zijn andere een mes. Het mes had hij
nodig om snel de telefoondraden door te snijden. Hij
beval Toontje, dreigend met het pistool, om met hem
naar boven te gaan en daar de kasten van het bevol
kingsregister open te maken.
Boven gekomen gaf Har zijn eerste bevel aan de
andere ‘wachtkloppers’: “In naam van Wilhelmina,
Koningin der Nederlanden, handen op”. Iedere
wachter stak de handen omhoog. Daarmee was al een
groot deel van het gevaarlijke werk gebeurd.
Omdat Jan zich in de aangrenzende tuin had opge
steld, kon hij de eerste bevelen van Har goed horen.
Hij had eerder gezien dat elk lid van de overvalgroep
onopvallend zijn post had ingenomen. Enkelen van
hen liepen onder een straatlantaarn door die slecht
licht gaf omdat die was afgeschermd. Hierdoor zag
Jan de mannen als schimmen lopen.
De overvallers klemden glinsterende pistolen in hun
sterke knuisten. Nadat de wachters op de bovenver
dieping zich hadden overgegeven, werd begonnen
met het open forceren van de kluis. Daarin lagen de
registers van de burgerlijke stand. Dat karwei viel
tegen. Het was zwaar werk en het vergde veel tijd.
Voor het kraken van het slot hadden twee specialis
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ten van het overvalteam een uur de tijd gekregen.
Twee andere ploegleden doorzochten het gebouw.
Ze vonden wapens die uit neergeschoten of veronge
lukte vliegtuigen waren gehaald en tijdelijk in het
raadhuis werden bewaard. De mannen zouden die
goed kunnen gebruiken bij nog te plegen verzetsac
ties. Een radio of een schrijfmachine zouden ook
welkom zijn. Even later werden die ook gevonden en
aan de buit toegevoegd. Deze en meer bruikbare
spullen werden verzameld en in een draagzak klaar
gezet om bij de aftocht mee te nemen.
 
Rillen van angst

De wachters stonden nog steeds met de handen
omhoog. Zij rilden van angst. Har beval hen wat zij
moesten doen en laten. Ze kregen onder meer in
structies wat zij tegen de autoriteiten moesten
zeggen als hij straks met zijn verzetsgroep weg zou
zijn. De chloroform was niet nodig geweest. Elke
wachter gedroeg zich rustig, wachtte geduldig af en
werkte gelaten mee. Niemand verzette zich.
Een van de wachters bood aan mee te helpen het
gebouw te doorzoeken. Niemand twijfelde aan zijn
goede bedoelingen, maar Har hield niet van de
aangeboden diensten. Hij had zijn eigen mannetjes
niet voor niets uitgezocht, voorbereid en meege
bracht.
Har liet de bewaking van de wachters over aan een
lid van zijn ploeg dat eerder was ingezet bij het
forceren van de kluis. Hij had Har verteld dat de kluis
niet te kraken was. Althans niet in de beschikbare
tijd. Wat nu te doen?, flitste door het hoofd van Har.
Jan zag hem naar buiten komen om alle posten te
controleren. Har zou zelf gaan proberen om tot het
binnenste van de kluis door te dringen.

“In naam van Wilhelmina, Koningin der Nederlanden,
handen op”, luidde het eerste commando van over
valleider Har.

Het stond voor Har vast dat het bevolkingsregister
hoe dan ook moest worden vernietigd. Als het slot
niet te forceren was, dan moest er maar een gat in
de zijwand gehakt worden. Een fles fosfor en een
paar brandbommetjes zouden daarna hun werk doen.
Het zweet stond hem op het voorhoofd en druppelde
op de vloer, zo zwaar was het hakken. En de tijd
begon te dringen. Om 24.00 uur moest de klus ge
klaard zijn, omdat dan de wacht werd afgelost.
Buiten was het geluid van de kraakpoging goed te
horen. Af en toe was een luide verwensing aan het
adres van de degelijke kluisbouwer te horen. “Waar
om moet dat ding zo sterk zijn?`, vroeg Jan zich af
terwijl hij zich in zijn verdekte stelling beschikbaar
hield mocht de nood aan de man zijn. Op zijn
schuilplaats leken de minuten uren te duren. Jan
verwachtte dat de ploeg om tien voor twaalf naar
buiten zou komen en dat het werk dan gedaan zou
zijn. Hij verwachtte ook dat dan de boel in brand zou
staan en de vlammen door de ramen naar buiten
zouden slaan.
Jan kon zijn zenuwen bijna niet meer de baas. Steeds
meer begon de tijd te dringen en hij vroeg zich af
hoe ver ze binnen al gevorderd waren. Wat zou de
volgende dag de publieke opinie zijn als de overval
met gewapende en gemaskerde mannen in het dorp
bekend zou worden? Jan maakte zich vooral zorgen
of de moffen uit wraak represailles zouden treffen
op vooraanstaande Mierlose notabelen of op andere
onschuldige inwoners.
Plotseling klonk er een schel geluid door de nacht.
Een van de overvallers die op de uitkijk stond, zag
dat er licht was aangedaan in het telefoonkantoor
aan de overkant van de straat. Hij hoorde ook een
stem. Har werd gewaarschuwd. Hij stopte onmiddel
lijk met het openhakken en boren van de kluis.
Jammer dat de kluis niet wilde bezwijken. Hij beval
dat direct iedereen naar buiten moest en alles wat
bruikbaar was of waarde had moest worden meege
nomen. “Wees op je hoede”, voegde hij er ten
overvloede aan toe. Vlug verdeelde hij de inhoud van
de flessen fosfor en de brandstaven over de verschil
lende vertrekken van het raadhuis.
Toen iedereen buiten was wierp hij een brandende
lucifer in een papierhoop. Onmiddellijk volgde een
felle steekvlam die het vertrek in lichterlaaie zette.
In zijn haast was Har echter vergeten ramen open te
zetten. Door gebrek aan zuurstof doofde het vuur in
korte tijd.
De overval was mislukt. Het bevolkingsregister was
intact gebleven. Bij hun aftocht ondervonden de
leden van de verzetsgroep geen problemen.
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Alle overvallers baalden. Ook Jan was met een onte
vreden gevoel weggegaan. Niets hadden ze bereikt.
Jan werd bijna door slaap overmand. Uit voorzich
tigheid besloot hij niet terug naar huis te gaan. Stel
je voor dat de moffen een spoor van hem zouden
ontdekken en hem zouden achtervolgen. Hij legde
zich voor deze nacht op een stenen vloer bij de buren,
zonder zich toe te dekken met een deken of een
andere beschutting.
Slapen kon Jan die nacht niet. Zijn hoofd barstte
bijna van de zorgen die hij had. De gedachten aan
zijn ouders, aan Riek, de vriendin van zijn dromen,
zijn werk als melkboer en ook financiële moeilijkhe
den deden hem duizelen. Hoelang had hij Riek al niet
gezien?
 
De schadepost

De gemeente taxeerde later de schade van de over
val op 5986,67 gulden. Uit de memorie van toelichting
behorende bij het besluit van den Burgemeester der
Gemeente Mierlo 10 mei 1944 tot de 2e wijziging van
de gemeentebegroting 1944 blijkt: “…van de officiële
papieren is zo goed als niets verloren gegaan. De
beste schrijfmachine Olivetti werd meegenomen. De
vloer van de secretarie is voor een gedeelte uitge
brand, de muren en de zolder zijn zwart geblakerd.
Ook de gang van het Raadhuis was zwart berookt.”
Het loket was uitgebrand. Ook was verf van de stalen
kasten, tafels, stoelen en deuren gebrand. Het was
jammer dat de ontvangstbewijzen van de Gemeen
terekening 1942 niet in de kluis opgeborgen waren.
 
Verzetsgroep gearresteerd

In de maand dat de gemeente Mierlo de schade op
maakte van de mislukte overval op het raadhuis,
verplaatsten de handelingen zich naar Heeze.
Enkele kilometers buiten het centrum van Heeze,
grenzend aan de Leenderheide, stond boerderij Het
Huisven. De boerderij werd bewoond door de familie
De Koning.
Op zondag 14 mei 1944 maakte het gezin De Koning
zich gereed om naar de kerk te gaan. Plotseling werd
iedereen opgeschrikt door het geluid van ronkende
motoren. Even later stopten de motoren en een
aantal volgauto’s op het erf van Het Huisven. Een
groep soldaten onder leiding van twee SD-ers, Van
Klingbeil en Weber, was aangekomen. Niemand wist
wat er ging gebeuren.
Bij de SD-groep was een zekere Arie IJsselstein. De
in Gouda geboren IJsselstein had zich aangesloten bij

de verzetsgroep nadat hij na twee jaar aan het
Oostfront om onbekende reden uit het Duitse leger
was gedeserteerd. Hij werd door de SD gearresteerd.
Hij zou alle kans hebben gehad te ontsnappen, maar
deed dat niet. Zonder veel dwang zou hij de leden
van de verzetsgroep hebben verraden.
Toen de soldaten de boerderij binnendrongen kwam
IJsselstein met hen mee. Hij was geboeid. Alle ge
zinsleden en anderen aanwezigen werden gesom
meerd de handen omhoog te steken. IJsselstein wees
dertien personen aan die hem bekend waren. Allen
werden geboeid en aan een ketting naar een gereed
staande overvalwagen gevoerd.
De arrestanten waren bijna het hele gezin De Koning:
de vader en zijn zonen Huijbrecht, Arie, Willem,
Gerrit en Floor. Tijdens de inval kwam juist Reijnder
Keijzer aanfietsen. Hij wilde op de boerderij alleen
maar melk halen. Hij zat ook in de groep van De
Koning maar was in de val gelokt.
Verder werden gearresteerd: Harrie Beliën, Bram van
Kuil, Harrie van Gestel, Henk van de Hoeven en Aart
van Heist. Deze laatste was een schoonzoon van de
familie. Ook een onbekende werd in de boeien ge
slagen.
Huijbrecht dacht kans zien te ontsnappen. Bij zijn
sprint naar de nabijgelegen bossen werd hij zonder
pardon neergeschoten. Hij werd in zijn heup en in
een been geraakt.
De broers Floor en Klaas de Koning kregen van de SD-
ers de opdracht om een op het erf staande schuil
plaats van hooibalen af te breken. Daarin werden een
groot aantal wapens en munitie, stempels, schrijf
machines, radio’s en distributiebonnen ontdekt.
De gearresteerde mannen moesten van ’s morgens 9
uur tot ’s middags 14 uur met de handen omhoog
tegen de muur staan. Daarna werden ze afgevoerd.
Vader De Koning mocht door bemiddeling van zijn
huisarts dokter Teeuwen thuisblijven.
Na de inval bij de familie De Koning zou IJsselstein
’s middags weer ongeboeid met SD-ers in Veghel
hebben rondgelopen. Op negen augustus 1944 werd
hij niettemin samen met andere leden van de ver
zetsgroep in Vught gefusilleerd.
Een groot aantal van de gearresteerde verzetslieden
hebben het oorlogsgeweld niet overleefd. Het zijn:
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Huib de Koning, 27 jaar. Geboren
te Heeze. Hij ging via Haaren (in
schrijfnummer 2847) naar Vught
en werd daar op 9 augustus 1944
gefusilleerd.

Arie de Koning, 25 jaar. Geboren
te Heeze. Hij ging via Haaren (in
schrijfnummer 2846) naar Vught
en werd daar op 9 augustus 1944
gefusilleerd.

Gerrit de Koning, 20 jaar. Gebo
ren te Heeze. Hij ging via Haaren
(cel U 168) door naar Sachenhau
sen en van daar naar Neuengam
me. Waarschijnlijk is hij daar om
gekomen.

Willem de Koning, 22 jaar oud.
Geboren te Heeze. Hij ging via
Haaren (inschrijfnummer 2851)
naar Amersfoort en van daar naar
Sandborstel. Hij is daar op 24 april
1945 omgekomen.

Aart van Heist, 36 jaar. Geboren
in Someren. Via Haaren (inschrijf
nummer 869) ging hij naar Vught.
Hij werd daar op 9 augustus 1944
gefusilleerd.
 

Harrie van Gestel, oud 26 jaar.
Geboren in Geldrop. Ging via
Haaren (inschrijfnummer 2864)
naar Vught. Hij werd daar op 9
augustus 1944 gefusilleerd.
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De arrestatie van Jan

Jan van Vlerken was wegens zijn verzetsactiviteiten
al op 10 mei 1944 gearresteerd, enkele dagen eerder
dan de inval in Heeze. Hij was betrokken geweest bij
diverse overvallen in de omgeving van Mierlo. Ook
werd hij ervan beschuldigd dat hij illegaal drukwerk
had verspreid en onderduikers had geholpen.
Jan werd terstond overgebracht naar Eindhoven waar
hij tot 17 mei gevangen zat. Op die dag werd hij
onder escorte overgebracht naar het concentratie
kamp in Haaren. Na ongeveer tien weken werd Jan

Johannes J.H. Heurkens, 37 jaar.
Geboren 16 juli 1907 Overasselt.
Gefusilleerd 9 augustus 1944 in
kamp Vught.

Ook kwamen om het leven:
 
Reinder Lodewijk Keizer, was 39 jaar oud. Hij werd geboren 26 juni
1905 in den Helder. Via Haaren (Abteilung 1A cel 104) ging hij naar
Vught. Hij werd daar gefusilleerd op 9 augustus 1944.
 
 
Henk van de Hoeven, oud 37 jaar. Geboren in Heeze. Hij ging via
Haaren naar Vught werd daar gefusilleerd op 9 augustus 1945.
 
 
Abraham van Kuil, oud 22 jaar en geboren in Utrecht. Ging via Haaren
naar Vught en werd daar op 9 augustus 1944 gefusilleerd.

‘De poort der zuchten’, het latere herdenkingsmo
nument van concentratiekamp Haaren. Het stond
aan het begin van de oprijlaan naar de gevangenis
waar Jan van Vlerken naartoe werd gebracht.

weer getransporteerd naar het kamp Vught en van
daaruit werd hij op 6 september met een grote groep
gevangenen op transport gezet naar het Duitse
Oraniënburg.
Na een lange reis met veel oponthoud, kou en ont
beringen onderweg kwam de trein in Oraniënburg
aan. Een getuige die erbij was, vertelde jaren later
hoe de gevangenen in Oraniënburg de trein werden
uitgejaagd: "Schnell… schnell… Raus ihr Hunde…”
Niemand wist wat er ging gebeuren.
Direct na aankomst in het concentratiekamp werden
de mannen en de vrouwen gescheiden. Op het perron
moesten ze al in rijen gaan staan voor de selectie.
De sterksten moesten in de rij gaan staan voor arbeid,
de zwakkeren moesten in een rij staan om kort
daarna vergast te worden.
In de drie dagen die volgden werden Jan en zijn
pas-gearriveerde medegevangenen wreed behan
deld. Na de inschrijving en het vernederende kaal
scheren werden ze ontluisd. Urenlang moesten ze in
weer en wind tot diep in de nacht op de appèlplaats
staan.
Op de avond van zaterdag 9 september 1944, toen
Jan en zijn vele medegevangenen in het kamp
Sachsenhausen arriveerden, waren velen de uitput
ting nabij. Een dag later al werden de meesten in
een karavaan en onder begeleiding van SS’ers met
bloedhonden naar de Heinkelhallen in Germendorf
gevoerd. Deze plaats lag 8 tot 9 kilometer verderop.
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Daar aangekomen werden ze in een grote vliegtuig
hangar ondergebracht. Hoe meer gedetineerden daar
werden samengebracht, hoe slechter de leefomstan
digheden waren. Duizenden waren er eerder al ge
storven aan ondervoeding, ziekte, uitputting en
mishandelingen. Als straf en als voorbeeld voor an
deren werden velen in het bijzijn van medegevange
nen terechtgesteld. In kamp Sachsenhausen vonden
onder meer ook medische experimenten plaats.

De snijtafels waarop medische experimenten met
gevangenen werden uitgevoerd.

Tienduizenden gevangenen, onder wie ook Jan,
werden vanuit Sachsenhausen als arbeidskrachten
ingezet, ter vervanging van de Duitse werknemers
die voor volk en vaderland moesten strijden. Bewa
peningsbedrijven zoals Heinkel Fluzeugwerke, profi
teerden volop van de dwangarbeid. In de Heinkelhal
len werden onder meer Duitse bommenwerpers ge
assembleerd.
 

Vrees voor lijfsbehoud

Voor de gevangenen was het een ramp dagelijks
vernederingen, aftakeling en het afschuwelijke to
neel van terechtstellingen te moeten bijwonen. Het
deed hen vrezen voor eigen lijfsbehoud. De kamplei
ding vond het nodig de gevangenen urenlang tot 5
uur ‘s morgens onafgebroken in de kou te laten staan,
zonder behoorlijke kleding aan en zonder hoofddek
sel op. “Ik kon mijn vingers niet meer bewegen,”
vertelde een gevangene later. “Dit was nodig. Hier
moesten wij doorheen. Dat was om sterk te worden,”
werd gezegd.
In het kamp Sachsenhausen werden vele gevallen van
dysenterie geconstateerd. Dagelijks werd de lange
mars gemaakt naar de Heinkelhallen. De gevangenen
liepen over basaltwegen en de meesten van hen
waren barrevoets. Zieken moesten door de gevange
nen zelf worden meegezeuld. Als de voortgang van
de karavaan enigszins vertraagde, sloegen vooral de
jonge SS’ers er als gekken op los. Bij de bewaking
werden honden ingezet die te pas en te onpas in de
benen van de gevangenen beten. De honden werden
al ingezet als ze het waagden iets langzamer te lopen
om te proberen even tot rust te komen. Op hulp of
medeleven van omstanders hoefden zij niet te reke
nen. Van de plaatselijke bevolking vielen hen slechts
haat en hoon ten deel.

Duitse bommenwerpers werden door de dwangarbei
ders geassembleerd en zo nodig gerepareerd.

De gevangenen werden bij Siemens en andere bedrij
ven door SS’ers met bloedhonden naar hun werk
begeleid.

 
Naar Denemarken

Op 20 april 1945 startten wat later bekend is gewor
den als 'de dodenmarsen': verdeeld in groepen van
500 vertrokken 33.000 gevangenen te voet vanuit
Oraniënburg-Sachsenhausen richting het noordwes
ten. Met het oog op de oprukkende geallieerden
besloten de nazi’s begin dat jaar het kamp te ontrui
men. Het plan was om groepen gevangenen in te
schepen naar Denemarken en die vervolgens onder
weg te laten zinken.

18



Tijdens de dodenmarsen kwamen minstens 6.000
gevangenen om het leven door uitputting of executie.
Op hun tocht naar het noorden stuitte een deel van
de gevangenen op het Zweedse Rode Kruis dat hen
voedsel en medicijnen verstrekte. Op 3 mei 1945
naderde de colonne het Rode Leger, waarop de
SS-bewakers op de vlucht sloegen. Andere overleven
den ontmoette tussen de plaatsen Parchim en
Schwerin troepen van de geallieerden.
Het kamp Sachsenhausen werd door het Rode Leger
bevrijd op 22 april 1945. Er waren drieduizend ge

Treinen werden volgestouwd met gevangenen en
gingen op transport.

Oraniënburg, het herinneringsmonument van het concentratiekamp Sachsenhausen.

vangenen achtergebleven, hoofdzakelijk zieken en
verplegers. Onder hen waren ongeveer tachtig Ne
derlanders. Drie van hen waren Nederlandse artsen.
Er waren nog 1400 vrouwen. De meesten waren te
zwak om hun bevrijders te verwelkomen. Ondanks
de medische zorg die de geallieerden boden, kwamen
na de bevrijding nog ten minste driehonderd gevan
genen om het leven door ziekte en uitputting.
Jan van Vlerken maakte bijna zeker deel uit van de
groep zieken. Uit een brief van 10 oktober 1945 is
onder meer bekend dat hij in Duitsland nog ongeveer
drie maanden in bed werd verpleegd door de gealli
eerden.
 
Thuiskomst

Na zijn bevrijding uit het kamp keerde Jan terug in
het ouderlijk huis. Het betekende het emotionele
weerzien met zijn ouders maar bovenal met Riek,
het meisje aan wie hij zoveel had gedacht.
Bij zijn thuiskomst bleek Jan open tbc te hebben. Hij
kwam onder behandeling van dr. Van de Kimmenade
uit Geldrop. Thuis verbleef hij in een ‘lighuisje’ in
de voortuin. Dat was een huisje dat op een draaiba
re voet stond, zodat men het met de open voorkant
gemakkelijk in of uit de wind kon manoeuvreren.
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Eerder hadden de behandelende artsen Jan beloofd
dat hij voor een kuur naar Zwitserland zou worden
overgebracht. Jan was blij dat er eindelijk serieus
naar zijn toestand werd geïnformeerd. Dat was
eerder nog niet voorgekomen.
Kort daarna verbeterde zijn gezondheid en werd een
andere patiënt in zijn plaats aangewezen om naar
Zwitserland te gaan.
Het team dat de zieke Jan begeleidde bestond uit
zuster Van Groenendaal van het consultatiebureau,
de heer Konings van Landelijk Herstel en L. de Vries.
Eensgezind hadden zij tegen de districtsdirecteur van
het D.B.V.O. (District Bureau Verzorging Oorlog
slachtoffers), de heer Mulder, gezegd dat Jan een

Het ouderlijk huis van Van Vlerken aan de Geldrop
seweg in Mierlo.

Voor in de tuin van het ouderlijk huis aan de Gel
dropseweg had de familie Van Vlerken voor Jan een
‘lighuisje’ geplaatst. Mina Hoeks, Jan van Vlerken
en Tinus Hoeks genieten daar even van een heerlijk
voorjaarszonnetje.

beloning verdiende. De districtsdirecteur zag dat
later ook in. Hij verklaarde tenminste dat het me
disch herstel van Jan niet zo goed vooruitging.
Daarom werd hij voor rust en herstel bij een tweede
transport naar Zwitserland ingedeeld, maar het is
niet duidelijk of hij daar ooit is geweest.
 
Sanatorium Groningen

Wel kwam Jan op de noodopvang terecht van een
sanatorium in Groningen. De verzorging daar was niet
best. Als ontbijt kregen de patiënten ’s morgens twee
of drie sneetjes belegd brood. Over een periode van
zes weken hadden ze twee koppen soep te eten ge
kregen. In een periode van acht weken kregen ze zes
eieren. Met het eten was er altijd iets aan de hand,
of het was aangebrand of het was te koud. Drank
werd hen in roestige sigarettenblikjes aangereikt.
Van de blikjes had men kopjes gemaakt maar bij het
drinken kwam de smaak niet echt tot zijn recht. Eens
in de drie of vier weken kreeg men schoon ondergoed
en dergelijke. Als men warm water wilde moest dat
eerst op een klein elektrisch kookplaatje worden
verwarmd. Om de patiënten in bad te doen was er
onvoldoende toezicht.
De patiënten waren al zes weken in het sanatorium
toen er voor het eerst een geestelijke op bezoek
kwam. Diepgelovig als ze waren hadden ze daar al
drie keer omgevraagd. Hun wens was een mis bij te
wonen, ter communie te gaan en te biechten. Na een
gezamenlijke protestbrief naar de aartsbisschop
kwam een pastoor die hen regelmatig bleef bezoe
ken.
De verhouding tussen de patiënten en de verpleeg
sters was goed, maar de relatie met de directie was
ronduit slecht. Contactpersoon L. de Vries had tij
dens een onderhoud met de directrice van het Gro
ningse Sanatorium kritische vragen gesteld over de
opvang en verpleging van Jan. Als antwoord werd
gegeven dat het een noodinrichting betrof en dat de
instelling geen middelen kreeg om de patiënten beter
te verzorgen. “Als er klachten waren moest men zich
maar tot Den Haag richten”, zo maakte de directrice
duidelijk.
Er was nog een ander noodziekenhuis in Groningen,
Koehoornman, dat meer middelen had. Daar werden
Jan en enkele andere patiënten naar overgeplaatst.
 
Naar Asten

Waarschijnlijk op eigen initiatief is Jan daarna in het
Bartholomeus-ziekenhuis in Asten opgevangen en

20



verzorgd. Voor het transport naar Asten had de di
rectrice van het Groningse sanatorium gezorgd.
Huize Bartholomeus werd beheerd door de Zusters
van Liefde uit Tilburg. Eigenlijk was het geen zieken
huis maar een bejaardenhuis. Na Asten werd Jan naar
een herstellingsoord voor oud-illegalen in Haarlem
gebracht, maar op 17 april 1946 werd hij voor zijn
gezondheid per trein naar Denemarken vervoerd.

Jan van Vlerken (3e van rechts in het middenpad)
samen met andere patiënten tijdens een treinreis
naar Sanatorium Solange in Denemarken op 17 april
1946.

Zelfstandig zuivelhandelaar en melkventer Jan van
Vlerken in De Helze te Geldrop.

Na het verblijf in kuuroord Solange in Denemarken
had Jan na thuiskomst zich nooit meer gemeld bij de
D.B.V.A of Stichting 1940-1945. Jan verwachtte dat
hij door zijn slechte gezondheid in de toekomst nooit
meer in staat zou zijn om zijn werk goed te verrich
ten. Hij verzocht elders hulp bij het zoeken naar een
andere baan.

 
Huwelijk Jan en Riek

Na de tumultueuze jaren die Jan en Riek samen
hadden meegemaakt spraken zij er vaak over om te
trouwen. De gezondheid van Jan liet nog veel te

Het bruidspaar op de trappen van de kerk in Lourdes
waar zij op 7 augustus 1951 elkaar het ja-woord
gaven.

wensen over. Hij was dagelijks erg vermoeid en kon
daardoor weinig fysieke inspanningen doen. Toch
besloot het stel het huwelijk aan te gaan, mede om
voorgoed de oorlogsjaren achter zich te laten. In 1951
gingen ze op reis naar de Lourdes om in alle rust en
op voorspraak van de Heilige Maria te trouwen. Ze
zouden zich hun huwelijksdag blijven herinneren als
de mooiste dag van hun leven.
 
In Bakel

Het echtpaar Van Vlerken-Vermeulen, enkele jaren
getrouwd en nagenietend van de huwelijksreis naar
Zuid-Frankrijk met als hoogtepunt het huwelijk in
het bedevaartsoord Lourdes, zag de toekomst zonnig
tegemoet. De gezondheid van Jan was redelijk maar
hij moest wel onder permanente medische begelei
ding blijven. Echter in de periode 1954-1955 ging het
weer langzaam slechter. Door de nood gedwongen
moest Jan weer extra medische hulp inroepen. Zijn
gezondheid was zo verslechterd dat besloten werd
om hem in het nabijgelegen sanatorium in Bakel op
te laten nemen.
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Uit het huwelijk van Jan en Riek werden drie kinde
ren geboren. Twee zonen en een dochter. De eerste
ling was zoon Willeke. Hij werd op 9-9-1952 geboren.
Dochter Bernadette werd geboren op 25-05-1954. De
jongste zoon van het gezin, Perry, werd op
24-04-1958 geboren. Hij maakte het gezin helemaal
compleet.
De kinderen herinneren zich Jan als een goede en
zorgzame vader die zoveel mogelijk met zijn kinde
ren wilde bezigzijn. Zijn gezondheid liet hem echter
vaak in de steek. Een aanhoudende vermoeidheid
tergde zijn bestaan en de vrijheid waar Jan in
moeilijke tijden zo naar had verlangd.
“Mijn vader was altijd moe”, herinnert dochter
Bernadette zich. “Na geringe inspanning moest hij
ondersteuning hebben of ergens op gaan zitten of
tegen leunen om even uit te blazen en weer tot
zichzelf te komen. Het was altijd puffen en zuchten.
Nooit kon hij voor een langere tijd zich inspannen,
altijd die vervloekte moeheid…”
Jans krachten namen steeds verder af. Op 25 mei
1969 overleed hij in Mierlo op 47-jarige leeftijd. Kort

Tijdens het jaarlijkse Kersenoogstfeest in Mierlo was het een goed gebruik dat de patiënten in het Bakel
se sanatorium een schaaltje ‘Mierlose zwarte’ als extra vitamine kreeg.
 

daarvoor was hij in zijn geloof gesterkt door het
sacrament der zieken. Bedroefd moest hij zijn vrouw
Riek en de kinderen achterlaten.
In het bijzijn van zijn familie en veel dorpsgenoten
werd er op 28 mei 1969 in de Heilige Luciakerk te
Mierlo afscheid van Jan genomen. Na de plechtige
uitvaartdienst werd hij op het parochiekerkhof in
Mierlo begraven.
 
Postume onderscheiding

Lang na het overlijden en de begrafenis besloot het
college van Burgemeester en Wethouders en de ge
meenteraad van Mierlo Jan postuum het verzetskruis
toe te kennen. Tijdens een bijeenkomst van de fa
milie reikte burgemeester Jo van Lokven op 30 juni
1983 het eremetaal uit. In het Helmonds Dagblad
werd er melding van gemaakt. In de tekst staat
foutief vermeld dat Jan was overleden in 1960. Dat
moet 1969 zijn.
 
RINIE WEIJTS
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Centraal op de Mierlose kerkhof werd Jan te ruste
gelegd. Zijn laatste rustplaats werd met een palm
haag omzoomd om hem symbolisch nog enige be
schutting te geven.
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Ook drie ‘heksen’ uit ’t Hout op
de brandstapel
Lucia Jansen wist zich
vrij te kopen
 
Van de vijftien vrouwen die in 1595 onder het
bewind van de Heer van Mierlo Erasmus van Gre
venbroek vanwege hekserij op de brandstapel
belandden, kwamen er drie uit Mierlo-Hout. Hun
namen werden genoemd door Marie Baten, de
eerste vrouw die er in Mierlo van beschuldigd werd
een heks te zijn. 
 
Op 14 september 1595 wordt Marie Baten nog eens
ondervraagd. Dit om haar bekentenis opnieuw beves
tigd te krijgen, maar ook om zo mogelijk nog nieuwe
informatie te verkrijgen, dan wel vermoedens door
haar te laten omzetten in beweringen. 
Met enige aandrang wordt aan Marie gevraagd of ze
nog meer namen heeft van medeplichtigen in het
betoveren van mensen, dieren of gewassen. Ze noemt
dan de namen van drie vrouwen uit ‘t Hout. Dit is
dan een buurtschap in de noordhoek van de Heerlijk
heid Mierlo welke bestaat uit een kapel (de Sint
Agathakapel, die ongeveer op de plaats stond van de
huidige Sint Luciakerk in Mierlo-Hout) met daarbij
enkele huizen en een herberg, met daaromheen
enkele boerderijen. 
Een van de vrouwen – Judth van Dorren – wordt ook

in een verhoor in Lierop genoemd. Dat is voldoende,
twee streepjes achter de naam is reden genoeg om
opgepakt te worden. Judth wordt opgehaald en ge
voegd bij de vrouwen uit Lierop die de waterproef
moeten ondergaan. 
Daarna wordt Judth ondervraagd en noemt ze de
namen van Margriet Muls en Theun Eumans. Het zijn
dezelfde namen die ook Marie Baten heeft genoemd.
In hoeverre die namen door de schepenen aan Judth
zijn voorgehouden blijft natuurlijk de vraag. 
Opvallend is dat de vrouwen uit Mierlo-Hout onder
vraagd worden door de schepenen uit Lierop, en niet
door die uit Mierlo. Dit zou toch eigenlijk gepast
hebben in de normale rechtsgang. Erasmus van
Grevenbroeck keek wat dit betreft niet zo nauw. De
Lieropse schepenen waren met hun verdachten bezig
en konden die drie uit Mierlo-Hout er wel gewoon bij
nemen. 
Er waren ook niet zoveel beschuldigingen uit de
Mierlohoutse gemeenschap. Aan de vermeende
slachtoffers is gevraagd of ze dachten dat hun
beesten, gerst of kinderen iets was overkomen door
tovenarij. Ze houden zich op de vlakte en zeggen dat
dat best zou kunnen, maar dat ze dat niet weten.
Bijzonder is ook dat in de verklaringen van de ver
dachte vrouwen te lezen valt dat ze hun eigen
beesten hebben betoverd. Het waarom hiervan is niet
duidelijk. 
 

                                   Een heks wordt onder grote belangstelling opgepakt.
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Zaak rond
 
Als de vrouwen tijdens hun ondervraging aangeven
dat ze gedanst hebben met hun boels, die de namen
Barlebas, Eenhoorn en Lucifer dragen, dat die hun
geld beloofd hebben en het Chrisma van hun hoofd
hebben gekrabd, en als dan ook nog blijkt dat ze dat
samen met ‘die persoonen lest tot Mierlo geexecu
teert mette brande’ gedanst hebben nabij de kerk
van Mierlo en in het Oud Goor, is de zaak rond. Er
wordt dan ook niet veel moeite meer gedaan om nog
meer verklaringen te krijgen en die netjes op te
schrijven. Het blijft bij summiere notities die net
goed genoeg zijn voor een veroordeling. 
Een week na de executie in Mierlo worden deze drie
vrouwen – op 25 september - veroordeeld tot de
brandstapel, samen met 7 vrouwen uit Lierop. Het
vonnis luidt hetzelfde als dat in Mierlo. 
Voor één van de vrouwen uit Lierop gold een uitzon
dering. De 90-jarige demente Griet Mijnsheren heeft
geen spijt betuigd, waarschijnlijk wist ze helemaal
niet wat er gebeurde, en ze kwam daarom niet voor
de gratie in aanmerking. Zij werd dus veroordeeld
tot levende verbranding. Wanneer het vonnis voltrok
ken is, is niet bekend, maar dat zal spoedig daarna
gebeurd zijn.
 
Lucia Fransen
 
In het verhaal over de heksen van Mierlo in 1595 mag
de naam van Lucia Fransen niet ontbreken. Zij is de
dans ontsprongen, maar haar verhaal is daardoor niet
minder interessant en zegt veel over hoe Erasmus
van Grevenbroeck met het recht omging.
In haar verklaring van 14 september noemt Marie
Baten de naam van Sije Franssen, hiermee doelende
op Lucia Janssen, de 69-jarige weduwe van Frans
Michiels Wijtphens. Tussen Lucia en Marie, die bij
elkaar in de buurt woonden, boterde het niet en het
lijkt er dan ook op dat Lucia gelijk heeft als ze ver
klaart: ‘Marie Baten draagt mij een kwaad hart toe,
wat tot de beschuldiging heeft geleid’. 
De beschuldiging van Marie heeft echter niet geleid
tot het oppakken van Lucia. In september wordt met
die informatie niets gedaan. Pas enkele maanden
later, eind november, als de storm van de processen
in Peelland eigenlijk al is gaan liggen, laat Van
Grevenbroeck Lucia Fransen alsnog oppakken. 
Inmiddels wordt er vanuit de centrale overheid an
ders over de heksenprocessen gedacht en is Erasmus
voorzichtiger geworden. Hij laat Lucia oppakken
zonder de schout en schepenen erbij te betrekken.

Lucia moet de waterproef ondergaan, waarvoor op 8
november vanuit Brussel een verbod voor de zuide
lijke Nederlanden is afgekondigd. 
Van Grevenbroeck laat de proef niet met zoveel
ruchtbaarheid afleggen als in september. Er wordt
niet gekozen voor het diepe water bij de watermolen
op Stipdonk, maar voor een ondiep turfgat op het
grondgebied van de Heer van Mierlo. Er is geen beul
bij betrokken maar slechts enkele familieleden van
Lucia. Er komt ook geen formele aanklacht. Lucia
wordt opgesloten in een uithoek van het kasteel, een
geheim hol waar Van Grevenbroeck zijn laatste
slachtoffer ongezien een poosje kon verstoppen. 
In een later onderzoek is te lezen: ‘Twaalf etmalen
zat ze in haar kille, bedompte cel onder de grond,
waar ze noch zon noch maan te zien krijgt. Hangend
in de palei, de takel waarmee ze aan haar achter
haar rug gebonden handen is opgehesen, moet ze
martelingen ondergaan.’ De schout van Mierlo be
schrijft haar cel desgevraagd als ‘een zeker kelderke,
dat daar onlangs is ontdekt’. 
Van de ondervraging van Lucia is geen verslag be
kend, waarschijnlijk zijn er naast de beul en Van
Grevenbroeck geen formele gezagsdragers aanwezig
geweest. Van Grevenbroeck weet aan Lucia te mel
den dat ze schuldig is bevonden en zal moeten
sterven tenzij ze hem 300 guldens betaalt en de naam
van een andere heks noemt, zodat die kan worden
vervolgd. 
Hoe het precies gelopen is weten we niet. Duidelijk
is wel dat Van Grevenbroeck zijn vraagprijs vrij snel
naar beneden bijstelde. Hij nam genoegen met een
bedrag van 150 guldens, waarvan Lucia er 50 meteen
moest betalen en er 100, op grond van borgstelling
van enkele familieleden, werd uitgesteld. 
Het lijkt erop dat Van Grevenbroeck zich vergist heeft
en dacht dat hij een veel rijkere weduwe te pakken
had en nu tevreden moest zijn met minder. Lucia
heeft een gedeelte van haar bezittingen moeten
verkopen via een openbare verkoping om aan de
schuld te voldoen. Naast deze afkoopsom kreeg ze
ook nog de rekening van de beul (8 guldens), de
waterproef en de verzorging tijdens de opsluiting (5
guldens). 
Het is niet bekend of Lucia de 100 guldens ook
daadwerkelijk betaald heeft. Op grond van de onder
zoeken die inmiddels gestart waren naar de vervol
gingen van de heksen in Peelland is het niet uitge
sloten dat Van Grevenbroeck hier bakzeil heeft
moeten halen en afgezien heeft van dit bedrag.
 
HANS VERHEES
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Lucia Fransen werd op een vergelijkbare manier verhoord.
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Indien onbestelbaar:
 HKM, van Lokvenstraat 135, 5731 LT Mierlo

Heemkundekring Myerle is opgericht op 7 juni 1984 vanuit en voor de gemeenschap van de oude heerlijk-
heid Mierlo, ’t Hout en Broek in het algemeen en van en voor haar leden in het bijzonder.

Wij willen in brede kring belangstelling wekken voor plaats en streek door leden en belangstellenden te 
betrekken bij historisch en archeologisch interessante projecten. Hiertoe organiseren we activiteiten die 
heemkunde dichter bij de mensen brengt. Hierbij steunen we op de gemeenschap en leden en zorgen 
voor hun actieve bijdrage.

Verder onderzoeken en bestuderen we verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren en 
doen daarvan verslag in woord, beeld en geschrift.

Wij verlenen medewerking aan het veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, voorwerpen en 
zaken in de meest uitgebreide zin. Wij zullen hiervan door middel van publicaties, lezingen en exposities 
verslag doen aan de gemeenschap van Mierlo en Mierlo-Hout en dragen zo bij aan het behoud van het 
culturele erfgoed.

(uit de missie van HKM)

U bent welkom: donderdagavond van 20.00 – 22.00 in het Oude Raadhuis van Mierlo 
www.heemkundekringmyerle.nl


