Ach lief Vrouwke,
Menigeen prevelde een schietgebedje als ze aan het eentonig ronkend geluid een V-1 hoorden over vliegen:
“Ach lief Vrouwke, geef hem nog een douwke, dat hij in een weiland valt of in de polder, maar niet bij ons op
zolder.” Men wist dat zodra het geluid stopte de V-1 dan naar beneden kwam met doorgaans veel schade en
doden tot gevolg. Vanaf 1944 tot en met april 1945 lanceerde de Duitse bezetter in Nederland 8.000
Vergeltungswaffen af op doelen ver achter de geallieerde linies zoals Londen en Antwerpen.
Veel van de gelanceerde V.1’s en V.2’s
bereikten hun doel niet maar kwamen
voortijdig neer in Nederland.
Ook in onze omgeving vielen V-1’s.
Opperwachtmeester Groeps-Commandant
M. Heijnen schrijft op 27 februari 1945 aan
de Militair Commandant Kon. Marechaussee
in Noord-Brabant gewest ‘s-Hertogenbosch :
Ik moge u berichten dat op 26 februari 1945,
te omstreeks 7.50 uur, te Nistelrode in een
perceel bouwland gelegen aan de Achterstraat een vliegende bom, z.g. V-1,
neerstortte en explodeerde. Vorenbedoelde
plaats is pl.m. 150 meter van de bebouwde kom gelegen. Tengevolge van de luchtdruk is aan 50 a 60 woningen
enz. , schade aangericht, bestaande uit vernieling van glas en dakbedekking. Door de ontstane glasscherven zijn
vier personen licht gewond waarvoor geen medische hulp behoefde te worden ingeroepen. De ontstane bomtrechter was 10 bij 10 meter en 3 meter diep.
Een maand later was het weer raak.
Ik moge u berichten dat op 29 maart 1945, in den beschermingskring van Groep. Kon. Marechaussee Heesch,
drie vliegende bommen, z.g. V-1’s, zijn neergestort, t.w.
Omstreeks 15.35 uur te Heesch aan de Vinkelsestraat op een perceel bouwland.
Door de scherven werden drie in de onmiddellijke nabijheid werkende jongens getroffen, waarvan er twee naar
het Ziekenhuis te Oss zijn overgebracht, doch één na onderzoek kon terugkeren. Door glasscherven zijn acht
personen niet ernstig gewond.
Twee in de nabijheid staande woningen zijn zodanig beschadigd, dat zij onbewoonbaar zijn geworden en acht
andere woningen ernstige shade hebben opgelopen aan dak, deuren en ramen, terwijl alle glas in de omgeving
stuk was.
Omstreeks 22.30 uur te Nistelrode Donzel, nabij twee boerderijen. Een persoon werd door glasscherven licht
gewond aan zijn hoofd. Verder kwamen geen persoonlijke ongelukken voor. Een boerderij, bewoond door
Arnoldus van Dijk, waar de bom dicht bij terecht kwam, brandde geheel af. Vermoedelijk is kortsluiting op het
elektrisch net, de oorzaak van de brand. De bewoners stelden zich in nachtgewaad in veiligheid. Een paard, een
grote hoeveelheid graan, stro en hooi ging verloren. Militairen van het in de onmiddellijke nabijheid gelegen
geall. vliegveld traden reddend op en konden enige goederen in veiligheid brengen. Een tweede boerderij,
bewoond door Franciscus van Lith, stortte gedeeltelijk in. Deze is niet meer bewoonbaar. Vier woningen werden
vrij ernstig beschadigd. 25 a 30 woningen liepen glas- en dakbedekkingsschade op.
Omstreeks 23.30 uur, te Vorstenbosch, gemeente Nistelrode, aan de Hondstraat in een weiland. Persoonlijke
ongelukken kwamen niet voor. Twee koeien en een paard ( veulen) behorende aan Petrus van Kessel,
landbouwer te Nistelrode, werden gedood. Pl.m. 25 woningen in de omtrek liepen schade op aan glas en
dakbedekking.

