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Fietsroute 1/3 26,4 km.

Hoek Kerkstraat – Molenlaan, tussen
de knooppunten 17 en 12
George Foster
Het Engelse legeronderdeel waartoe de,
destijds 31-jarige, Lieutenant George
Foster behoorde, de Green Howards
van het Yorkshire Regiment, bevrijdde
Deurne vanuit Zeilberg.
Zij trokken op zondag 24 september
1944 vanuit de Molenstraat door de
Lindenlaan naar de Kerkstraat.
Foster werd in de Molenlaan volgens
zijn leidinggevende Captain Higgins,
zo schreef die tenminste later naar de
moeder van George, dodelijk getroffen
door mitrailleurschoten.
In het boek ‘Oorlogsjaren 1940-1945
gemeente Deurne’ schrijft Toon Hoefnagels dat George Foster door een
Duitse sluipschutter zou zijn gedood,
maar verklaringen van Higgins en de
toen veertienjarige Deurnenaar Willy
Vermazeren vertellen dat Foster overleed ten gevolge van mitrailleurvuur.
Ook de aard van de verwondingen die
George Foster opliep duidden hierop.
Het lichaam van Foster lag op straat,
zijn kameraden lagen in dekking en
durfden niet verder op te trekken.
Captain Ernest Campbell, van een andere eenheid, trof de mannen in deze
situatie aan. Om hen te tonen dat er
geen gevaar meer te duchten was,

Engelse Shermantanks in de Kerkstraat.

liep hij naar het lichaam, raapte daar
het geweer van George op en keerde
terug zonder dat er iets gebeurde.
Later gaf Ernie Campbell toe dat het
hem leek als ‘walking to the gallows’
oftewel ‘lopen naar de galg’.
Foster kreeg een tijdelijke rustplaats in
de tuin van de familie Stevens, hoek
Molenlaan en Kerkstraat. De buurt
verzorgde het graf en de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm formeerde een
erewacht. George werd later opnieuw
begraven op het Venray War Cemetry.

Lieutenant George Foster (1913-1944)

Toon Hermans en Gerrit Nelemans van
de Landstorm bij het graf van Foster.

Kulertseweg 32, nabij knooppunt 8.
Samuel van der Hoeden (foto)
Samuel van der Hoeden (1898-1971)
was een Joodse Nederlander, die
tijdens de Duitse bezetting ondergedoken zat in Deurne. Samuel bracht
zijn jeugd door in Utrecht en volgde
daar ook de studie tot tandmeester.
Daarnaast was hij een zeer bedreven
kunstschilder. Hij trouwde in 1921 met
de Antwerpse Susanna di Arutuin di
Gazar en in 1929 verhuisde het gezin van der Hoeden naar Amsterdam
waar Samuel de kost verdiende als
reiziger in tandheelkundige benodigdheden en (onbevoegd) tandarts. Hij
behandelde onder anderen de familie
Frank en dus ook Anne.
Als kunstenaar kwam Samuel in contact met beeldhouwer en tevens leider
van een Amsterdamse verzetsgroep,
Gerrit Jan van der Veen. Samuel
bleek vaardig in het maken van valse
identiteitspapieren en zijn praktijk in
het tandheelkundig instituut werd door
de verzetsgroep gebruikt worden om
explosieven te vervaardigen die later
gebruikt werden bij de aanslag op het
bevolkingsregister in Amsterdam op
27 maart 1943. De daders van deze
aanslag hoopten zo deportatie van
Amsterdamse joden te saboteren.

De ravage na de aanslag op het register.
Hierna werd het Samuel te heet onder
zijn voeten. Zijn gezin in Amsterdam
achterlatend, dook hij onder en reisde

hij naar Deurne.
Daar zat hij eerst
een tijd ondergedoken bij Tijmen
Geerts Meester,
de predikant van
de Protestantse
gemeente.
Hierna kwam hij
met de hulp van
kapelaan Johannes Donkers (alias
Jan Rak), van de Deurnese Willibrordusparochie, terecht bij de familie
van Heijst op de Kulert in Zeilberg.
Donkers werd daarbij geholpen door
Koosje Beijers, die werkzaam was
bij de distributiekring in Deurne en
daar distributiekaarten kon regelen.
Samuel bleef de rest van de bezetting
bij de familie van Heijst als boerenknecht, maar kon zijn vroegere werk
niet helemaal vergeten en hielp veel
inwoners van de Zeilberg van hun
tandpijn af.
Na de bevrijding, in 1945 keerde hij,
nadat de gemeente Deurne hem ter
vervanging van zijn valse persoonsbewijs een tijdelijk identiteitsbewijs
had verstrekt, terug naar zijn gezin.

Mathijs(1910-1994) en Alida(1913-1987)
van Heijst.

Daal 3, tussen knooppunten 7 en 6.
Rabijn Jacob Soetendorp.
Zeer bijzondere onderduikers vonden
in 1943 onderdak bij de familie Rijken,
aan de Voorpeel in Zeilberg: de nog
jonge rabijn Jacob Soetendorp en zijn
vrouw Mirjam, ouders van Abraham
Soetendorp, een van de huidige voormannen van de Joodse gemeenschap
in Nederland.
Piet Rijken had voor ‘Jaap’ en ‘Marietje’
in een kippenkooi een schuilplaats
gebouwd achter een muur van turf.
Jacob bleek niet echt een buitenmens.
De eerste keer dat hij het vee zag,
nam hij beleefd zijn hoed af en zei
‘goeiemorgen koeien’.
Het onderduikersleven was hard voor
het echtpaar. Pas kort voor hun vlucht
uit Amsterdam werd zoon Abraham
geboren. De baby zou apart vervoerd
worden naar het onderduikadres. Hij
werd opgehaald door een koerierster,
maar in plaats van naar het zuiden
werd hij in een koffer met luchtgaten
naar een boerengezin op de Veluwe
gesmokkeld. Aanvankelijk kwamen
regelmatig kaarten naar de Peel met
boodschappen als ‘Bobbie speelt’ of

Pleegmoeder Ria van der Kemp met
haar onderduikkind ‘Bobbie’.

Rabijn Jacob Soetendorp (1914-1976)
‘Bobbie lacht’. Zijn ouders wisten dan
dat alles goed met hem was. Op een
zekere dag echter, bleven de kaarten
weg en raakte Mirjam in paniek.
Ze moest en zou naar Amsterdam om
daar navraag te doen. Jacob dreigde
zichzelf aan te geven, als ze niet tijdig
terug was. Uiteindelijk bleek Abraham
toch in leven
Verderop in de Voorpeel, zaten vijf joden
ondergedoken in de kippenkooi van
Harrie Janssen, onder wie een kind: de
jonge Max Heppner. Om de dagen
door te komen stuurde Soetendorp de
jongen per koerier lessen in bijbelse
geschiedenis.
Het schriftje met zijn ‘Brieven aan een
jonge vriend’ bevindt zich nu in een
holocaustmuseum in de VS.
Later heeft Max Heppner het verhaal
van het onderduiken in de Voorpeel
opgeschreven in zijn boekwerkje ‘Ik
woon in een kippenhok’.
Het echtpaar Soetendorp werd later
vanuit Deurne elders ondergebracht
en pas na de oorlog herenigd met hun
zoon Abraham.
Die had er overigens nogal moeite
mee om met die ‘vreemde’ mevrouw
mee te moeten. Het gezin emigreerde
na de oorlog naar Israel, maar keerde
in 1953 weer terug naar Nederland.

Griendtsveenseweg 72, bij knooppunt 6.
Martien van den Eijnden (foto)
Als u vanaf dit knooppunt kijkt in de
richting van Deurne, ziet u links van de
Griendtsveenseweg de Crisishoeve
liggen, het thuis van Martien van den
Eijnden: slager, helper van piloten en
onderduikers en verzetsstrijder.
Tinus, in het verzet beter bekend als
‘Watje’, maakte deel uit van de Raad
van Verzet groep Deurne en van de
verzetsgroep de Zwarte Plak, die hulp
aan bood aan geallieerde piloten en
onderduikers.
Veel Engelse en Amerikaanse piloten
stortten tijdens de oorlog in Nederland
neer. Een groot deel van hen kreeg
hulp van het verzet om uit Nederland
weggesmokkeld te worden, wat een
verzetsdaad was waar de doodstraf
op stond. Een deel van die piloten
werd via zogenaamde pilotenlijnen in
Oost Brabant en Noord Limburg in
veiligheid gebracht.
Maar een paar kilometer terug, tussen
Griendtsveen en America, stonden de
boerderijen van de familie Smedts,
Geurts en Poels waar onderduikers,
Joden en piloten een veilig onderdak
vonden en ook mensen uit het verzet
konden op de Zwarte Plak terecht.
Ook hier vlakbij, op de Crisishoeve,
zorgde de familie van den Eijnden
voor een schuilplaats voor meerdere
piloten en onderduikers.
Slechts weken voor de bevrijding door
de geallieerden, sloeg voor Martien
het noodlot toe. Hij was op dinsdag
5 september, ‘dolle dinsdag’, op pad
met Frits de Bruijn uit Asten, in het
verzet beter bekend als ‘Alphons’.
De twee verzetslieden waren bezig

met de sabotage
van de spoorlijn
zodat de eerstvolgende Duitse
trein ontsporen
zou. Vooraf was
de telefoon op
station America
onklaar gemaakt
en de mannen
zijn, met een van
een bekende spoorarbeider geleende
moersleutel, aan de slag gegaan.
Juist op het moment dat ze daarmee
bezig waren, stopte een trein. Martien
en Frits werden door de Duitsers op
heterdaad betrapt en geëxecuteerd.
Het is onbekend hoe dat gebeurd is.
Aan de verwondingen was te zien dat
ze waarschijnlijk zijn doodgeslagen.
Over de juiste toedracht van het overlijden van Martien doen nog steeds een
aantal verhalen de rondte en het blijft
speculeren welke het juiste is.
Wel staat onomstotelijk vast dat deze
verzetsheld omgebracht werd toen hij
pal stond voor vrijheid en zijn vaderland.
Martien werd begraven op het kerkhof
in Zeilberg. Hij werd maar 27 jaar oud.
Na de oorlog werd Martinus van den
Eijnden postuum onderscheiden met
de Amerikaanse Medal of Freedom.

De Crisishoeve werd tijdens de ‘slag om
de Peel’ in september 1944 verwoest.
In 1952 werd de huidige hoeve gebouwd.

Loon 5, Liessel, tussen knooppunten
71 en 43.
Obergefreiter Erich Rädel.
Bij de eerste bevrijding van Liessel op
zaterdag 23 september 1944 werd in
de omgeving van het Loon in Liessel
zwaar gevochten. Bij die gevechten
raakte de Duitse soldaat Erich Rädel
zwaar gewond. Hij werd ’s nachts in
een sloot, die liep langs een zandweggetje tussen de Vossenweg en
Hazenweg door een kogel getroffen
in zijn buik. Rädel is gewond bij de
achterdeur van het huis van de familie
Slaats terecht gekomen en heeft om
medelijden geroepen. De hele familie
zat in de schuilkelder maar Hendrik,
de vader, hoorde de soldaat en liet
hem binnen. Hij en zijn vrouw Johanna
hebben hem geholpen zijn van bloed
doorweekte kleding uit te trekken, ze
hielpen hem met wassen en hebben
hem opnieuw aangekleed met kleren
van Hendrik zelf. Bij buurman Manders
werd verbandmateriaal gehaald om
het bloeden te stelpen.
De volgende ochtend is Hendrik hulp
gaan halen in de pastorie, waar een
post van het Rode Kruis gevestigd
was. Het dorp was echter afgesloten
en hij werd tegengehouden door een
bekende. Die hoorde waarom Hendrik
naar het dorp wilde en reageerde met
“laot um toch verrekke”. Hendrik gaf
antwoord met “het is toch unne mèns”
en liep verder.
Dokter Schellekens, een huisarts uit
Liessel die in die post aanwezig was,
kwam meteen met hem mee. Die gaf
de gewonde soldaat een morfinespuit
tegen de pijn en adviseerde hem te
laten bedienen. De arts zorgde er ook
voor dat meteen een priester gewaarschuwd werd; kapelaan Simons die op

dat moment ondergedoken was op de
Hazeldonk bij Harrie Smits. Die vroeg
de soldaat of hij gedoopt was. Rädel
vertelde dat hij wel was gedoopt maar
gaf meteen aan dat hij nadien niets
meer aan geloof had gedaan.Daarom
werd hij door de kapelaan opnieuw
gedoopt en gevormd. Daarna werd de
biecht gehoord waarna hij bediend werd.
Wat later op die ochtend werd Erich
Rädel opgehaald door twee Schotse
soldaten van het Rode Kruis. Rädel
was erg bang dat hem iets zou worden
aangedaan, maar de Schotten wisten
hem te kalmeren. Bij zijn afscheid heeft
hij de familie nog de handen geschud
en oprecht bedankt.
Pas ver na de oorlog kwam de familie
Slaats er achter dat Rädel begraven
lag op het militair kerkhof voor Duitse
soldaten in Ysselsteyn. Hij was, nadat
hij opgehaald was, naar een geallieerd
veldhospitaal in Geldrop gebracht.
Daar overleed hij twee dagen later, pas
38 jaar oud. Hij werd begraven op de
tijdelijke Duitse militaire begraafplaats
in Mierlo.
Na de oorlog, in 1948, kreeg Erich Rädel,
die eigenlijk diende bij de Duitse Luftwaffe
maar in de laatste dagen van de oorlog
ingedeeld was bij de infanterie, een
definitieve rustplaats in Ysselsteyn.

Hendrik en Johanna Slaats bij het graf
van Erich Rädel in Ysselsteyn.

Liesselseweg 214 en de bossen bij
Vreekwijk tussen knooppunten 43 en 39.
De Weduwe van Vreekwijk
In de nalatenschap van Mieke Aarts
(1878–1957) zat een foto, met daarop de naam Robert Cleveland en een
Amerikaans adres. Het bleek een foto
van een boven Nederland neergeschoten vliegenier, die zich, net als vele
anderen, voor de Duitsers verschool in
haar boerderij in Deurne-Vreekwijk.
Cleveland was de bommenrichter van
Crew 48, van de Amerikaanse 458th
Bombing Group. Zij vlogen een B-24
Liberator die door de bemanning ‘Roll
Call’ genoemd word. Op 6 maart 1944
begint de tienkoppige bemanning aan
haar derde missie; de Daimler-Benz
fabrieken in Berlijn-Genshagen. Eer
het bommen af kan werpen, wordt het
toestel geraakt door geschut en moet
het de terugreis alleen ondernemen.
Boven het IJsselmeer haperen de
twee laatste nog werkende motoren
en de bemanning verlaat het vliegtuig
per parachute. Zes van hen worden
door de Duitsers gevangen genomen.
De anderen, waaronder Cleveland,
weten te ontkomen. Na omzwervingen vinden hij en navigator Samuel
Roberts, onderdak bij de weduwe
Mieke Aarts-Kuunders (haar man was

Een van de 18.000(!) geproduceerde
B-24 Liberators.

al in 1918 gestorven aan de Spaanse
Griep). In zijn beroemde boek over het
verzet in de Peel, ‘De Zwarte Plak’,
noemt Toon Kortooms later Mieke
Aarts ‘De Weduwe van Vreekwijk’.

Oorkonde van Mieke Aarts-Kuunders
van de Amerikaanse regering.
Ook van Leo Williams, uit Texas, werd
een foto gevonden. Hij was navigator
van de B-17 bommenwerper ‘Paperdoll’, die op 22 februari 1944 neergeschoten werd in de buurt van Afferden.
Bij de bevrijding van Deurne werd het
onderduikadres door brand verwoest.
De boerderij werd in 1948, met Amerikaanse Marshall-hulp herbouwd.

Crew 48 voor hun B-24 Liberator.
Robert Cleveland bovenaan rechts.

Romeinstraat 1 tussen knooppunten
19 en 17.
Huize ‘De Romein’
Al in 1940 werd De Romein door de
bezetter gevorderd om dienst te gaan
doen als schoollocatie van de NSB. Er
kwam een Weerbaarheidsafdeling en
Nationale Jeugdstorm kaderschool.
De nadrukkelijke aanwezigheid van
de Kaderschool, zoals de wekelijkse
marsen van haar leden door Deurnes
centrum, zorgden voor veel ergernis
onder Deurnenaren. Op 26 oktober
1940 besloot een groep van zeker 23
personen om de NSB’ers een “lesje te
leren” door stenen in de richting van
‘De Romein’ te gooien waarbij 4 glasin-lood ramen werden vernield.
Geschrokken door al het glasgerinkel
ging Mathieu Prevo, de commandant
van de school, met enkele andere
NSB’er naar buiten en daar zagen ze
enkele verdachten op het erf van ‘De
Romein’ en een groot aantal anderen
op de openbare weg die er na het zien
van de zogenaamde ‘Zwarte Soldaten’
vandoor gingen.
Toen de commandant verhaal ging
halen bij de burgemeester, vertelde
die dat hij vernomen had dat er in het
Deurnese centrum onregelmatigheden te
verwachten waren geweest waardoor
hij de politie gesommeerd had in het
centrum te blijven, ver van de kaderschool. Door gemeenteveldwachters
Franciscus de Clerck) en Arnoldus
van den Heurik werd een onderzoek
ingesteld en er werden 23 verdachten
ondervraagd
Met uitzondering van Theo van Hout,
Jacobus Goossens, Jan Lutters en
Driek Maas, die wel voor het gerecht
moesten verschijnen, werden 19 van

de verdachten, bij gebrek aan bewijs,
niet vervolgd.
Tijdens de terechtzitting werd ook nog
poging tot brandstichting ten laste gelegd. Commandant Prevo had stellig
verklaard dat tijdens het gooien van
de stenen aan de andere zijde van
de kaderschool getracht was brand
te stichten. De 4 verdachten werden
uiteindelijk schuldig verklaard aan het
vernielen van de ramen.
Omdat de brandstichting niet bewezen
kon worden werden ze daarvoor vrij
gesproken. Ze werden veroordeeld tot
geldboetes van 40 gulden.
Later deed in Deurne het verhaal de
ronde, dat de boetes betaald waren
door het verzet, in de persoon van Hub
van Doorne.

Publicatie van NSB banleider Frederik
Ouwerling ( jongste broer van Hendrik
Ouwerling), eigenaar van ‘De Romein’

Startpunt: Markt Deurne

Mogelijk alternatief startpunt:
Natuurpoort de Peel, Leegveld 8a,
bij knooppunt 32
Op of nabij deze route treft u:
Monument voor oorlogsslachtoffers
in de Willibrorduskerk op de Markt
tussen punten 17 en 12.
Duo-expositie ‘Oorlog in de Peel’ bij
het Toon Kortooms Park, Griendtsveenseweg 80 nabij knooppunt 6 en
Natuurpoort de Peel, Leegveld 8a,
bij knooppunt 32.
Oorlogsmonument voor Nederlandse
militaire- en burgerslachtoffers aan
de Leenselweg, bij knooppunt 43.
Herdenkingskruis ter herdenking
burgerslachtoffers aan de Hazeldonkseweg nabij knooppunt 43.

Deze route werd mogelijk gemaakt door
oorlogsslachtoffers.nl en schrijfmaat.com
met steun van de Gemeente Deurne.

