70 JAAR BEVRIJDING OOSTERHOUT
Ieder jaar staan we op 30 oktober stil bij de bevrijding van Oosterhout aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Die bevrijding vond plaats op 30 oktober 1944; dit jaar precies zeventig jaar geleden.
Dat is allemaal zo lang geleden. Het aantal mensen dat de oorlog en bevrijding bewust heeft
meegemaakt wordt steeds kleiner. Daarvoor moet je inmiddels een leeftijd van minstens vijfenzeventig
jaar hebben bereikt. Toch is het belangrijk de oorlog en daarmee ook de bevrijding te blijven
herdenken. Dat zijn we niet alleen moreel verplicht aan al degenen die het leven lieten voor onze
vrijheid. Het is ook van het grootste belang voor de huidige en toekomstige generaties het besef in
stand te houden: dit nooit meer!
Zeventig jaar geleden werd Oosterhout bevrijd. Ook de heemkundekring staat daar uitgebreid bij stil
en wel op de volgende wijzen:
1.

Onze jaarlijkse najaarstentoonstelling in de hal van het gemeentehuis staat dit jaar geheel in
het teken van de bevrijding. Op zaterdag 25 oktober vindt de opening plaats door
burgemeester Huisman en de ambassadeur of consul van Polen, aansluitend aan en in
aanwezigheid van bezoekers van de herdenking op het Pools Ereveld op de begraafplaats aan
de Veerseweg eerder die dag. Iedereen is van harte welkom de opening bij te wonen, die naar
verwachting rond 12.30 uur zal plaatsvinden.
De expositie loopt tot en met vrijdag 7 november en volgt de openingstijden van het
gemeentehuis.

2.

Harmonievereniging Oosterhout houdt op zaterdagavond 25 oktober een bevrijdingsconcert in
de St. Janbasiliek. Een half uur voorafgaand aan dit concert en tijdens de pauze verzorgt de
heemkundekring een presentatie over de bevrijding in Oosterhout op een groot scherm.

3.

Op woensdag 29 oktober houden we een filmavond in de koffiekamer van het Huis voor
Erfgoed aan de Zandheuvel 51. We vertonen die avond twee films. We beginnen met de
bevrijdingsfilm van Jos van Alphen, gemaakt in 2008. Na de pauze draaien we de nieuwe film,
opgebouwd uit interviews met ooggetuigen van de bevrijding uit Oosterhout en de
kerkdorpen. Vijfentwintig uur opnamen zijn door Wim Leemans gemonteerd tot een film van
vijftig minuten.
Beide films op DVD zijn die avond ook te koop; voor leden van de heemkundekring samen
voor de prijs van € 7,50; voor niet-leden voor de prijs van€ 10,00.
De filmavond begint om 19.30 uur en is voor leden gratis toegankelijk. De zaal is vanaf 19.00
uur geopend. Niet-leden betalen een toegangsprijs van drie Euro, maar dat is dan wel
inclusief een kopje koffie of thee, dat iedere bezoeker bij binnenkomst gratis wordt
aangeboden.

4.

Op vrijdag 31 oktober worden om 15.00 uur door burgemeester Huisman drie zogenaamde
“Struikelstenen” onthuld. Twee symbolisch dan, want zelfs de burgemeester kan niet op drie
73. Struikelstenen zijn gedenktekens in de bestrating of in het wegdek ter nagedachtenis van
stadsgenoten die vanwege hun afkomst of rol in het verzet zijn opgepakt en vermoord. Op de
Leijsenhoek onthullen we het gedenkteken op de plaats waar toen de ingang was van het St.
Josephgesticht, waar in de nacht van 1 op 2 augustus 1942 Jodin Ilse Johanna Behr werd
gearresteerd en afgevoerd naar Westerbork. Van daaruit werd zij op transport gezet naar

Auschwitz, waar zij op 30 september werd vermoord. Leden van de heemkundekring zijn van
harte welkom bij deze onthulling.
De twee andere struikelstenen worden geplaatst op de hoek van de Klappeijstraat en de
Mathildestraat ter nagedachtenis van Sietze van der Velde en bij de Paulusabdij ter
nagedachtenis aan Pater Kerssemakers.
Op de website van de heemkundekring staan de uitvoerige verhalen over deze slachtoffers.
5.

Naar verwachting wordt tegen het einde van het jaar de Liberation Route door West Brabant
onthuld. Namens de heemkundekring neemt Jos van Alphen deel aan de voorbereidende
werkzaamheden. Tegen die tijd zullen wij daarover uitvoerig berichten.
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