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Fietspad Vlierden-Helmond, bij de Rakt, nabij
knooppunt 58.
Maria van Otterdijk (foto)
Maria Franciska van Otterdijk uit Vlierden, 21 jaar
oud nog maar, werd op zaterdag 25 september
1943 dodelijk getroffen in de omgeving van de
Rakt in Vlierden, door een beschieting vanuit
een trein die vanuit Venlo richting Eindhoven reed.
Maria was naar de markt in Helmond geweest
en op de terugweg kwam haar rond half twee
een trein voorbij met Duitse militairen die haar,
om onbekende redenen, neerschoten. Maria
werd dodelijk gewond op het fietspad gevonden
maar aanvankelijk werd er niet aan een misdrijf
gedacht.
De opgeroepen dokter Nelemans uit Bakel gaf
na een oppervlakkig onderzoek de verklaring af
dat ze aan een hartverlamming overleden was.
Enkele toevallige getuigen hadden tijdens het
passeren van deze trein schoten gehoord en
voordat Maria beschoten werd, bleek ook in
Zeilberg al gericht geschoten te zijn vanuit deze
trein. Bij dit laatste voorval raakte niemand gewond, hoewel landbouwer Joseph Kuunders
verklaarde een schot gehoord te hebben en de
kogel over zich heen te hebben voelen suizen.
In het procesverbaal werd daarna geschreven;
‘Op last van den Heer Officier van Justitie is op
26 September 1943 het lichaam overgebracht
naar het Zusterklooster te Deurne en werd daar
op verzoek van den Officier van Justitie door den
Dokter W. Branderhorst uit Helmond onderzocht.
Daarbij bleek dat er zich in het lichaam van dit
meisje een karabijnkogel bevond, die daarna uit
het lichaam werd verwijderd.
De kogel ter lengte van 37 millimeter van het
kaliber 8 millimeter was een puntige kogel. De
Feldgendarmerie te Venlo verklaarde dat deze
kogel met zekerheid afkomstig was van een
Duitsch Infanterie-karabijn.

Door de Venloosche
Ortskommandantur
werd een onderzoek
ingesteld, waarna het
dossier, bestaande uit
getuigenverklaringen
en röntgenfoto’s, voor
een schaderegeling
aan het Gericht der
Feldkommandantur
674 te Breda werd afgegeven.’
De schuldigen werden nooit bestraft.

Ook landelijk trok het aandacht, getuige dit artikel
uit de Zierikzeesche Nieuwsbode van 29-09-1943.
Maria’s naam staat vermeld op het Oorlogsmonument in de Willibrorduskerk in Vlierden.

Vlierdense bossen tussen knooppunten 80 en
50 en Vlierdenseweg 114.
Hannes Van der Putten
Boerderij Van der Putten was een bekende naam
bij veel buitenlandse onderduikers. In totaal waren dat in die jaren zeker 48 piloten afkomstig uit
Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland en Australië,
maar ook Russische soldaten vonden er veilig
onderdak. Ook een aantal Nederlandse joden
werd gastvrij opgevangen.
In 1943 begon het eigenlijk gewoon toevallig. Op
een zekere dag waren Hannes van der Putten en
zijn zoon Sjef aan het werk op een stuk land vlak
bij de Vlierdense bossen. Vader raadde zijn zoon
aan zijn fiets weg te zetten in een nabij gelegen
schuurtje dat gebruikt werd om het slachtvee te
laten overnachten.
Sjef trof er twee onbekende personen aan. Het
bleken twee Franse krijgsgevangenen, die uit
Duitsland naar hier gevlucht waren. Op een
kaart die de twee bij zich hadden, stond een
adres waar ze naar toe moesten. Hannes van
der Putten zorgde dat ze daar terecht kwamen
en daarmee was het begin gemaakt.
Ondanks de gevaren die het met zich mee
bracht, voldeed de familie Van der Putten vanaf
dat moment graag aan verzoeken om onderdak.

Hannes en zijn vrouw Johanna van der Putten bij
hun 50-jarig huwelijk.

Hannes ontving voor zijn moedig gedrag zowel
de Brits King George- als de Amerikaanse Freedom-medaille.
Daar bleef het voor de familie Van der Putten niet
bij; ook het pilotenvervoer naar de Belgische grens
ging tot de ondergrondse werkzaamheden behoren.
Op zeker moment verbleven er zomaar vijftien
geallieerde piloten op de boerderij, terwijl de
Duitsers in de buurt razzias hielden. Ondanks de
veiligheidsmaatregelen waren de onderduikers
behoorlijk goed hoorbaar op een grote afstand,
aangezien ze een feestje op touw gezet hadden.
De kinderen Van der Putten maakten zelf muziek
die door de Duitsers zeker goed te horen moet
zijn geweest. Wonder boven wonder bleven ze
weg van de boerderij.
De Russen die bij Van der Putten ondergedoken
zaten, kwamen altijd uit Duitse gevangenschap.
Het waren in alle opzichten handige en zeker
ook dappere mensen.
Hannes van der Putten probeerde ze altijd wat in
toom te houden, zeker op momenten waarop zijn
Russische gasten wat al te voortvarend te werk
gingen.
toch kon hij niet voorkomen dat ze een paar weken
voor de bevrijding de spoorlijn Helmond-Deurne
onklaar maakten.
Er waren vast momenten dat de zelfgestookte
wodka invloed gehad zal hebben; zowel bij de
productie als bij de consumptie stonden deze
Russen hun mannetje.

Bij Ommel, nabij knooppunt 50.
Duitse cavalerie-aanval
Op zaterdag de 23e september 1944 gebeurde
er hier, in de buurt van Ommel iets wat daarna in
vele geschiedenisboeken als curiositeit vermeld
werd; Het was iets wat al tijdens de Tweede
Wereldoorlog een zeldzaamheid was: een aanval van een Duitse Kavalerie-afdeling op Britse
Cromwell-tanks. Getuige Gerard Koolen maakte
van zeer nabij het voorval mee en gaf aan dat het
tussen Ommel en Vlierden gebeurde, maar nu
lijkt waarschijnlijker dat het meer opzij van Ommel
in de richting van Asten plaatsvond.

De kavaleristen kwamen met geheven sabels uit
de richting Ommel en gingen recht op de tanks
af, die vrijwel meteen het vuur op hen openen.
Deze Kavalerie Ersatz-Abteilung 100, onderdeel
van Division Nr.180, stond onder het bevel van
Major Heinrich Hoffer, een 38-jarige Oostenrijker
die in februari 1943 in Rusland een arm verloren
had. Verder bestond de afdeling voornamelijk uit
mannen die eerder in de oorlog als medisch niet
fit afgekeurd waren.
Bovendien had deze hele afdeling slechts de
beschikking over één mortier en een anti-tankkanon, waarvan ook nog niemand wist hoe het
bediend moest worden. Het was dan ook geen
wonder dat de Britten hen later beschreven als
een ‘groep ontevreden heren’.

In de Britse Army War Diaries staat het voorval
als volgt omschreven: Rond twaalf uur in de middag zag majoor Mitchell van de 11th Armoured
Division, zelf staande in de geschutskoepel van
zijn Cromwell artillerie-observatietank, een groep
ruiters naderen vanuit Ommel. Mitchell dacht
eerst nog dat het boeren waren die naar hun
werk gingen, maar plotseling begonnen ze te
galopperen en snelden ze recht op de tanks af.
“Duitse cavalerie?” vroeg hij zich af en beval zijn
tanks te vuren. Op een gegeven moment tuimelden de ruiters één voor één uit het zadel en geen
van hen overleefde dan ook de aanval.
“A useless and rather sad gesture on their part”
(een nutteloos en nogal triest gebaar van hun
kant), schreef de artilleriehistoricus later.

Engelse Cromwell tanks.

Baarschotse Heide nabij knooppunt 47.
Arnoldus van Gaal (foto)
Nol van Gaal werd tijdens een strooptocht in de
bossen van Vlierden, door een ondergrondse
actie ‘uit de weg geruimd’ omdat hij zich zeer
pro-Duits zou gedragen en gezien werd als een
verklikker. Zijn lichaam werd begraven op de
Baarschotse Heide te Vlierden. In zijn rapport
van 14 november 1944 schreef G.M. van Loon,
vermoedelijk de toenmalige Commandant der
Raad van Verzet district Brabant:
“Van Gaal uit Liessel is door mij, wel zonder opdracht, maar met voldoende bewijzen, na hem
eerst van huis te hebben gehaald en met hem
het bos ingelopen te zijn, opgeruimd, waarna wij
hem ’s nachts zijn gaan begraven.”
De volgende brief zond de weduwe Van Gaal op
28 mei 1947 aan de Gemeente Deurne.
“Even wil ik mij met U in verbinding stellen over
het lijk van mijn man Arnoldus v Gaal geboren
den 16 April 1906 en vermoord wert op 19 September 1944 door de ondergrontze en dat deze
ligt begraven in de boschen net zoo als een dier
zonder gekist en dat ik al veel gedaan heb om
hem op de R.K. kerkhof te krijgen maar dat er
hier in Deurne veel achter schuilt daar mijn man
verdacht wert als NSB maar dat hij nooit bij geen
bewegen is geweest toen hij vermoord wert was
hij aan het stroopen in de Boschen en heben
hem toen op een sluipmoord zijn leven ondnomen zelfs zijn horlogie en zijn trouw ring heb ik
nog niet eens terug gehad. ze hebben mij hier
in Deurne zelfs 3 maal alles bestoolen toen ze
wiste als dat ik van de levens verzekering nog
geld heb gehad hebben ze mij nog belooft als
ik honder vijf en zeventig gulden gaf als dat de
zaak in orde kwam maar mijn geld was weg en
mij man ligt nu nog daar nu wil ik U eens vraagen
of hier soms recht voor is om enen vader van

9 kinder zoo uit het
leven te ruken ik heb
mij al zelf vaak afgevraat hoe dit alles wel
zoo maar mag en er
maar nooit niets van
te hooren daar ik met
9 kinder achter bleef
en het 10 kind gebooren moest worden op 24 September
1944 en dat ik ben
mishandelt door een
zekeren Karel Smits dat dit kind dood geboren is
ja Heeren ik ben maar een arme vrouw die zelf
al die tijd voor zijn kinder heeft gewerkt zonder
steun van Deurne daar toch geen bewijs is dat
mij man N S B is geweest en de Burgemeester
en ander heeren uit Deurne hebben mijn goederen verdeelt onder de menschen toen ik uit het
ziekenhuis kwam had ik niets als een strooi zak
en nog geen pan om te kooken. steun kreeg ik
niet en moest mij zelf door het leven reden met
mijn kinder nu vraag ik U wat moet er hier mee
gebeuren is dit naaste liefde om zoo een voor
beelt te geven aan de kinder. Dus is dit dan de
wederopbouw en het bewargen van hen geloof
ik dacht van niet. ik hoop als dat dit mijn laats
verzoek is en dat mij man op een behoorlijk begraafplaats begraven word in Deurne op het R K
kerkhof dus ik hoop van U mede werking. als U
nog graag meer wil weten komt dan zelf dan kan
ik tenminste mijn hart eens uit spreeken
ondergeteekt Wed van Gaal”
Op 25 juli 1947, bijna twee maanden na de ontvangst van de brief, deed de burgemeester een
verzoek aan de Dienst Identificatie en Berging
voor het opgraven van de stoffelijke resten.
Tijdens de identificatie werd o.a. een tabakspijp
aangetroffen. Het lichaam werd herbegraven op
de begraafplaats naast de Willibrorduskerk in
Deurne, maar wel in ongewijde aarde.

Breemortelweg tussen knooppunten 39 en 37.
Harrie van de Burgt (foto)
Een patrouille van de Amerikaanse 7th Armored
Division stootte op drie oktober 1944, bij de
boerderij van Kuunders op de Breemortel, op
een groep SS’ers.
Onder deze patrouille bevonden zich ook leden
van de Binnenlandse Strijdkrachten waaronder
de Deurnese verzetsman en hulpbesteller bij de
posterijen Henricus Johannes (Harrie) van de
Burgt en nog enkele leden van de zogenaamde
Belgische “Witte Brigade” met daarbij ook Jozef
Winkels, François Baetens en Juliën Magel.
Winkels sneuvelde ter plaatse en terwijl de rest
van de patrouille zich terugtrok om versterking
te halen, bleven Harrie van de Burgt, François
Baetens en Juliën Magel achter en vielen in de
handen van de Duitsers.
Na de ondervraging door de SD, de beruchte
Duitse Sicherheitsdienst, werden de drie mannen
enkele dagen later geëxecuteerd op het vliegveld
bij Herongen, Fliegerhorst Venlo.
Deze executie vond plaats in opdracht van SSHauptscharführer Max Ströbel en werd voltrokken door drie Duitse SSers: Nitsch, Conrad en

Officieren van de Duitse Luftwaffe op Fliegerhorst
Venlo.

Fiebig. De timmerman
Martin Tagage, uit
Venlo, verklaarde een
jaar later dat hij niet
direct getuige was
geweest, maar dat
hij wel diezelfde dag
nog had gehoord,
dat de drie mannen
geëxecuteerd waren
door de Duitsers. In
juli 1946 werd door de
inmiddels gearresteerde, SS-Hauptscharführer
Richard Nitsch de exacte plaats aangewezen
waar van de Burgt, Baetens en Magel zouden
zijn geëxecuteerd, maar hun stoffelijke resten
werden niet meer teruggevonden.
Wel werden er op andere door Nitsch gewezen
locaties de stoffelijke resten van verzetsleden
Gerard Hekman en Hans Roosjen gevonden, die
een maand later dan Harrie van de Burgt door
Nitsch geëxecuteerd waren.
Harrie werd mede herdacht op een gezamenlijk
bidprentje van de Zeilbergse oorlogsslachtoffers.
Ook staat zijn naam vermeld op het Zeilbergse
oorlogsmonument en op het provinciaal gedenkteken ‘de Brabantse Soldaat’ in Waalre.

Zeilbergseweg, tijdens de oorlog nog Zeilbergsestraat, tussen knooppunten 37 en 8.
Burgemeester Robert Lambooij (foto)
De positie van Robert Lambooij, burgemeester
van Deurne gedurende de bezetting, was niet te
benijden.Op grond van het landoorlogreglement,
een internationaal verdrag, moest hij tijdens de
oorlog de bezetter bijstaan, maar die moest op
zijn beurt wel de Nederlandse wet en rechtsorde
respecteren.
Van dat laatste kwam niets terecht en Lambooij
stond zo voor een zwaar dilemma: aftreden en
vervangen worden door een fascist of aanblijven
en tegen zijn zin in mee moeten gaan op Duitse
eisen. Hij besloot tot het laatste en probeerde zo
goed en zo kwaad als het ging voor zijn burgers
op te komen.
Helemaal lastig kreeg hij het toen hij in augustus
1940 een schrijven ontving van de commandant
van de in Deurne gelegerde schijnwerperbatterij,
die bij hem klaagde dat her en der telefoonverbindingen doorgesneden waren.
Hij dreigde dat de daders, wanneer ze betrapt
werden, de doodstraf zouden krijgen en zelfs,
wanneer de schuldigen niet gevonden werden,
burgers als gijzelaars genomen zouden worden.
Lambooij stuurde, in keurig Duits, een brief terug
waarin hij aangaf dat hij het uitvoerig onderzocht
had omdat hij zich echt niet voor kon stellen dat
zijn bevolking, ‘die ganz loyal ist’ zoiets zou doen.
Per sabotagegeval gaf hij bovendien een verklaring. Zo zouden kabels die op de Hanenberg
hingen, door een boerenkar met rogge kapot
gereden zijn en kabels die over de Zeilbergsestraat hingen zouden door een vrachtwagen, die
met kippen geladen was, kapot getrokken zijn.
Voor het laatste voorval wist hij maar liefst drie
getuigen op te trommelen die dat zouden kunnen bevestigen .Om nog wat geloofwaardiger

over te komen meldde de burgemeester
de commandant ook
nog dat enkele dagen
geleden voor het huis
van de tonnenmaker
Kuijpers in de Kerkstraat, een wagen
met stro tegen de
draad gereden was.
De draad schoof wel
van alle isolatoren
maar was daar nog
blijven hangen.
Even later passeerde
een vrachtwagen met Duitse militairen die ‘nur
durch sehr schnell den Kopf zu bücken, ein sehr
ernster Unglück vermeiden konnten’.
Uiteraard hing Lambooij enkele dagen later een
briefje op met vermanende woorden:
Namens den Commandant van de Duitsche
Schijnwerperbatterij, te Deurne gelegerd, deel ik
het navolgende mede: “Het is gebleken dat in de
laatste nachten hier en daar telefoonverbindingen der Duitsche troepen in deze gemeente zijn
doorgesneden. Deze daad is krijgsrechtelijk een
daad van sabotage, wanneer dit nog eenmaal
mocht plaats hebben, dan wordt de schuldige,
als hij op heterdaad mocht worden aangetroffen
of bekend is met den dood bestraft.
Wordt daarentegen de schuldige niet onmiddelijk
gevonden of aangewezen, dan worden eenige
burgers als gijzelaars gevangen genomen”
Ik voeg hieraan het volgende toe:
Laat iedereen verstandig zijn en een dergelijke
daad achterwege laten. Het eenige dat de dader
hiermee bereikt is, dat zo eenige volkomen onschuldige burgers worden gestraft.
Men zij dus gewaarschuwd!
De Burgemeester van Deurne,
Mr. R.J.J. Lambooij

Haageind 37, nabij knooppunt 12.
Theodore Baron de Smeth (foto)
Theodore (Toto) Baron de Smeth, de Heer van
Deurne, was tijdens de bezetting beter bekend
als ‘Eugène’ in verzetskringen en was zeer actief
betrokken bij het illegale verzet in de regio tegen
de Duitse bezetter. Tegen het eind van de oorlog
werd hij verzocht om commandant te worden van
de Raad van Verzet, waarbij hij in die functie ook
het commando voerde over de R.V.V. in oostelijk
Noord-Brabant, inclusief de Verzetsgroep Deurne.
Begin juli 1944 kwamen, ondanks het feit dat
de Smeth door de Duitsers verdacht werd, alle
Raad van Verzet-voormannen bij elkaar op het
Groot Kasteel aan het Haageind.
Doordat hij door de Duitsers zeer nauwlettend in
de gaten gehouden werd kon de Smeth weinig
uitrichten en eind juli 1944 stelde hij zijn functie
voor oostelijk Brabant weer beschikbaar. Na de
luchtlandingen van 1944 maakte hij als jongste
(24 jaar) deel uit van de staf van Prins Bernard.

Het Groot Kasteel in juli 1944.
Het kasteel werd op zondag 24 september door
de Engelse artillerie beschoten met ArmouredPiercing-granaten; men dacht dat er zich SS-ers
schuilhielden.
Er bevonden zich inderdaad Duitse soldaten in

het kasteel en die
zouden er ook niet
levend weg gekomen
zijn. Dat vertelde later
tenminste ooggetuige
Pieter Wiegersma, die
tegenover in het Klein
Kasteel woonde.
Later bleek dit toch
onwaarschijnlijk. Wel
bleken er zich beslist
Duitsers áchter het
kasteel te hebben bevonden, maar dit waren
geen SS-ers maar soldaten met ‘Nebelwerfers’,
zo vertellen tenminste de Britse War Diaries.
De granaten drongen door de zuid- en oostmuren
van het kasteel en kwamen binnen tot ontploffing.
Daarbij brak brand uit en stortte het volledige dak
in. Delen van de oostmuur, alsmede de volledige
west- en noordmuur bleven staan. Binnen bleven
twee gewelfkelders en ook de erboven gelegen
zaal intact, omdat die het verst van het punt van
inslag verwijderd waren. Baron De Smeth en zijn
secretaresse (en latere vrouw) Marijke Snethlage
verbleven in de kelders tijdens de beschietingen,
waaruit ze door een raam wisten te ontsnappen.

Theodore Baron de Smeth gaf in 1948 zijn rechten
op de heerlijkheid Deurne op, zodat hij definitief
de laatste Heer van Deurne was.

Startpunt: Markt Deurne

17 58 80 50
47 19 39 37
8 12 17
Mogelijk alternatief startpunt:
MFA Het Huis, Pastoriestraat 20b,
tussen knooppunten 80 en 50
Op of nabij deze route treft u:
Het oorlogsmuseum ‘Oorlog en Co,
Schooteindseweg 24 tussen punten 80 en
50. Bezoek op afspraak: 0493-312922
Het monument voor oorlogsslachtoﬀers op
de Pastoriestraat, tussen punten 80 en 50.
Het monument voor oorlogsslachtoﬀers op
de Hanenbergweg tussen punten 37 en 8.
Het monument voor oorlogsslachtoﬀers
in de Willibrorduskerk op de Markt, tussen
knooppunten 12 en 17.

Deze route werd mogelijk gemaakt door
oorlogsslachtoffers.nl en schrijfmaat.com
met steun van de Gemeente Deurne.
Gebruik de qr-code voor meer
oorlogsverhalen uit Deurne op
oorlogsslachtoffers.nl

