
in gesprek met Door Frons von Vonderen

Oorlogsherinneringen von Rene Moos
0peration Market Garden was de codenaam voor een
geattieerd offensief in september 1.944 dat bedoel"d

was om vanaf de Nederlandse zuidgrens jn een keer

door  te  s to ten  naar  Arnhem.0p 17  september

herdenkt Vatkenswaard opnieuw de bevri jding door

Britse troepen. De pl"echtigheid zaL plaatsvinden op

de mil i taire begraafptaats aan de Luikerweg. De
geboren Borkelnaar René Maas Legde zi jn herinnerin-

gen aan de laatste oorlogsjaren vast in zijn boek
'Mijn etfde september'.

René Maas (78)  i s  nu  in  H iLversum werkzaam a ls  psycho-
therapeut en geeft workshops aan hutpverleners in het'goed Leren Lujsteren naar het ongezegde'. Het kostte
en ige  moe i te  om de gewezen pr ies te r  op  te  sporen.
EenmaaL gevonden b teek  h i j  g raag bere id  vers tag  te  doen
van zi jn aangri jpende ervaringen die hi j  ats kind, enkeLe
dagen voorafgaande aan de bevri jding van VaLkenswaard,
meemaaKte.

Roots in Borkel en Schaft
De door het Leven geri jpte René vertett  dat zi jn moeder
in BorkeI werd geboren. Voor haar huweLijk werkte ze bi j
haar oudere zuster in café De 7waan.7e trouwde met een
uit Bergei jk afkomstige so[daat die t i jdens de Eerste
WereLdoorlog ingekwart ierd was in de toen aL bestaande
horecagelegenheid aan het Mgr. Kui jperspLein. De jonge
René groe ide  op  in  de  geborgenhe id  van een harmon ieus
en t rad i t joneeL Brabants  ge tov ig  ka thoL iek  gez in .
Terugki jkend naar zi jn jeugd geeft René aan dat de
oor togs ja ren ,  hoe raar  d i t  nu  ook  zou mogen k l inken,  fe i -
tet i jk de mooiste jaren uit  zi jn jeugd waren. "Het was
enerverend om 's avonds te ki jken naar vt iegtuigen die
over  ons  heen naar  Du i ts land v logen om de v i jand  te
bombarderen" ,  zo  her inner t  h i j  z ich .  "Dat  de  oor tog  een
bizarre en angstige t i jd was werd door ons als kinderen
n je t  e rvaren .  Het  zag ernaar  u i t  da t  we met  z 'n  aLLen op
een rus t ige  man jer  en  b i jna  onmerkbaar  de  overs tap  naar
de v rede zouden kunnen maken.  Ber ich ten  over  de  ur r
België naderende bevri jders werden steeds duideti jker
gehoord .

Fatate dag voor de famit ie Maas
"0p etf september 1944 vertelde de postbode dat Bri tse
sotda ten  de  Neder landse grens  bere ik t  hadden" ,  zo  doet
René z i jn  re laas .  "N ieuwsg ier ig  a [s  mi jn  vader  en  enkete

De Uiïstrol ing

andere mannen waren, bestoten zi j  polshoogte te gaan
nemen. ' Ik ben zo weer terug',  zei hi j  tegen mij ,  en legde
zi jn hand op mijn hoofd. Later zou bl i jken dat djt  dier-
bare gebaar het Laatste contact zou zi jn dat ik met mijn
vader had. De Borkelse mannen ontmoetten inderdaad
Britse verkenners die moesten controLeren of de brug
over de Dommel nog intact en sterk genoeg was om het
zware oorlogsmateriee[ van de geatt ieerden te dragen.
Opgetogen werd  een gesprek  aangeknoopt  en  kon met
veeI votdoening het eerste goed smakende sigaretje sinds
Lange t i jd worden gerookt. Mjn of meer opgewonden door
de zoete smaak van de bevri jding die nu wel heel erg
dichtbi j  leek, besloten enkeLe mannen, waaronder mijn
vader, nog even verder te ki jken en namen hartel i jk
afscheid van de Britse helden." "Niet zo erg veel [ater",
zo legt de René uit  met ogen die nog even de droefenis
weergeven die hi j  aLs kind meemaakte, "werd mijn vader
met  de  dr ie  anderen aangehouden door  Du j tse  so lda ten ,
d ie  met  hun geweren in  de  aans lag  onverwacht  u i t  een
bosje tevoorschi jn kwamen."

Zonder reden doodgeschoten
"De Du i tsers  namen de mannen mee naar  een leegs taand
hu is ,  waar  ze  met  hun handen omhoog tegen een muur
werden gezet. Het angstzweet brak hen uit  toen ze dreig-
den gefusi l leerd te worden. Kenneli jk bedacht de Duitse
off icier zich op het laatste moment en gaf aan dat ze
naar  hu is  konden gaan.  De v je r  mannen pak ten  hun f ie t -
sen op en kuierden achter etkaar over het sma[Le paadje,
met hun f ietsen aan de hand, huiswaarts. BLi j  dat het zo
goed was afgetopen. En toen gebeurde het: een saLvo van
dodeti jke kogel.s. "Mijn vader, Jan Maas, en Chris
Tegenbosch moeten op sLag dood zi jn geweest. Chris
Aerts, die voor mijn vader [ iep, werd Levensgevaarl i jk
gewond. Toon Rijkers kreeg een kogel door zi jn hoed en
kwam met de schrik vr i j .  Toon Rijkers heeft jn 1946 voor
de pol i t ie in Vatkenswaard verkLaard dat onder de
Dui tsers  ook  Neder landers  waren,  in  d iens t  van  he t
Du i tse  Leger .  Er  i s  geen onderzoek  gedaan we lke
Nedertanders bi j  deze oortogsmisdaad betrokken waren.
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Altêur ên geboÍen Bo*enoor aenè Moos

WeL js in 1946 tevergeefs geprobeerd om de betrokken
Duitse sotdaten op het spoor te komei.

Borkel onder grana.tvuuí
Wat op 11 septembeÍ ats een nrooie dag was begonnen
zou die dag, en de dager daaÍna, op een dÍama uittopen.
"onwetênd wat eÍ in de buurt van de grcns was gebeuÍd,
wachtten wjj thuis op ons vade{, zo veryotgt de sympa-
th iF l "  F" lp zJ l  veÍL1adl .  "V.dê l *dn n 'er  lhu is  e l  e '
ontploften gíanaten in de achtertujf en op ons huis. D€
oorLog vtoog ijêt meer zoaB ee6t over ons hêen, in de

vom vai bommenwenêÍs op weg iaar DuitsLand- we
weden beschoten dooí bevrijdeÍs die de DuitseB witden
verdnjven. We bíàchtên ats qezin de week sÍotendeels
dooÍ jn een dooÍ mijn vadêr qebouwde, simpete schuit-
keLder ei wachtter op berichten over papa. De angstige
onzekeÍheid oveí zijn tot hing ats een natte, bektem-
mende deken over ons heen. Niemand die het weten kon,
into ' reeÍoe o_\  k . l  " ,  *d\  voorgpvdl le- .  ook kwatr  í ie
mand op hetidee om hutp jn tê schaketên. De angst vooÍ
de granaten die oÍr ons heen jnsloêqer, was kteiner dan
de angst dat mijn vadêÍ er niet meer zou zijn. 'ofs
lloeke' was zetf - ondaiks haar kÍàcht sons ook
ontÍoostbàaÍ ên anqstig."

onhei tstijdi ns
"Het heefttot de 19 septembeÍ geduurd voodat wij hoor
dên dat papa was doodgeschoten op die 1le s€piêmber
Eer moment vàn diep vêÍdíjêt voor iedeÍ van ons. Ik
moest onbedàaÍtijk hujtên toên jk het hoorde. Duidetijk
weÍd dat twee vade6 van grcte ge;nnen waren omgeko-
men, en dat de ardeíe twee het ove eefd hadden. Ik heh
nog het beetd vooÍ me vaf de begrafenjs. Een noet van
twee moêde6 met samen negentien kinderen die achteÍ
twee sinpele, ongeverfde doodskjstef lopen, diêvervoerd
worden dooÍ een vÍachtwagef.In hêt ujteístê hoekje vaf
l.er keaho'. qel"gen dd.r d" ddd, beÍLlad gde keÍk. zie
ik nog steeds de twee gêgmven kujten", zo geeJt de
opnieuw zichtbaaÍ bewogen René aan.

Hêt têvên gaàt vêrder
l4aas tÍeedt na de ooÍtog toe tot de orde van de kruishe-
rer en wordt pÍiesleÍ. Dan staat de twijfet toe: was h'j
wet echt gercepen? Hij treedt uii en oitÍro€l zijr
toekomstige vrouw en wordt vadeÍ ei opa. Het tevens
verhaat vaf deze bijzondere BorketnaaÍ k opsetekend in
zijn boek, uitgegeven bij Het Boekênschap, ZeLhem
2010, I58N 978-94-90085-049.


