Deze dag zeer veel overvliegende jagers,die het thans voornamelijk
op Rilland gemunt hebben. Omstreeks 2 uur worden hier verschillend©
bommen geworpen, met hevig mitralleurvuur. Een groot gedeelte van de
Dered Weg, de Molendreef en de A. Butijnstraat worden daardoor getro
ffen.
aar verluidt hebben ze daar in de Openbare School een opslag
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plaats van munitie. Het is daarop gericht. Veel huizen storten in el
kaar. Het is daar een ontzettende ramp. Volgens zeggen van een oog
getuige zouden er 5 doden te betreuren zijn. Nader berichten moeten we
afwachten. In ieder geval is het daar vreselijk gesteld. Daardoor zijn
er veel mensen van Rilland naar hier gekomen.
Zondag 15 oktober:
Verlopen nacht was betrekkelijk nog al rustig. We hebben 2 keer ter
kerk geweest. 's Morgens preekte Dominee v/d Berg uit Openb.l5:l6. Ziet ik
kom als een dief in de nacht enz. 's Middags uit Zondag 42. Er vlogen
nog a1 wat jagers,maar de kerkdiensten konden ongestoord doorgaan. Het
gezin van H.de Leeuw is naar hier gekomen,bij Broer Gerard,daar hun
huis totaal vernield is. Volgens laatste berichten zouden er 7 doden
zijn. Deze dag was in de natuur erg buiïg en regenachtig. Wij zitten
al om 6 uur in het donker.
Maandag l6 oktober:
We hebben een rustige nacht beleefd. Alleen om circa1 uur nog al erg
schieten.Ook de dag was betrekkelijk kalm. Nadere berichten die uit
Rilland binnenkomen zijn inderdaad waar dat daar 7 mensen om het leven
zijn gekomen.Het is daar erg verschrikkelijk.
Vanavond om 6.10 uur is het licht weer aangegaan. De hoofdkabel was
getroffen door die bom bij Smallegange en is hedenmiddag gerepareerd.
Wij zijn daar cens een kijkje weren nemenen het was een ware ravage.
Ook hebben we vanavond nog rouwbrieven moeten drukken voor een zoon
van Posthouder S
labbekoorn van Rilland, die slachtoffer is geworden
van het hulpbetoon tijdens die bomaanval. Hij is zaterdag van onder
het puin weggehaald.Hij was slechts 19 jaar oud.
Dinsdag 17 oktober:
nimmer in de 4 jaar oorlog hebben we zulk een nacht beleefd als
Nog
verlopen nacht. Was een bange nacht. W hadden ons al om half 10 te
ruste gelegd,
maar nauwelijks een kwartier later werden we al hevig
opgeschrikt door geweldig schieten over het dorp en de vliegende gra
naten. Huilend gierden zij over ons om op de Westweg bij Lagendijk
en Smallegange neer te komen. Wij zijn toen in de kelder gekropen
voor enkele ogenblikken.Toen weer terug naar bed, maar om kwart voor
12 begon het weer. Daarna om kwart voor 5 onder de morgen weer in
erge mate, zodat van slapen die nacht niet veel gekomen is.
De dag was
rustig.Om half 9 ging het licht weer uit tot 's avonds half 6 wegens
reparatie.
Vanmiddag zijn op Rilland de 7 slacht offers ter aarde besteld,welks
bij die bomaanval om het leven zijn gekomen. Nog 2 oude mensen worden
er vermist.
Het weer is heden erg regenachtig met veel wind uit Zuidwest richtingen
Volgens zeggen zouden de Engelsen in Brabant weer verder teruggedrongen
zijn.
Woensdag 18 oktober:
Zo een erge onrustige nacht als vorige,zo een kalme hadden we nu. We
hebben de hele nacht kunnen slapen.Alleen onder de ochtend nog een
vliegmachine,aar
m was nog al ver af .Ook de dag was rustig, er deed zit
niets voor. Alleen ’s morgens wegens reparatie aan de kabel bij
W.P. 24 hadden we geen electrisch, van half 10 tot

