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Fietsroute 3/3 30,5 km.

Achter Natuurpoort de Peel, tussen Klaverweg
en Leegveld, nabij knooppunt 32. 1
Gecrashte bommenwerper
Op 23 april 1944 kwam, ’s nachts rond 01.30, op
zo’n 2 kilometer ten westen van Griendtsveen,
een Halifax Mark III van het 10th Squadron neer.
Deze bommenwerper, de LV867, werd gevlogen
door squadron leader Jack Trobe en kwam terug
van een bombardementsvlucht op Düsseldorf.
Het vliegtuig raakte aangeschoten door Duits
luchtafweergeschut, de zogenaamde Flak en
moest een buiklanding maken in de Deurnese
Peel waarbij het in drie stukken brak.

Halifax Mark III bommenwerper.
William Mowatt, de boordschutter en staartschutter Douglas Smith raakten bij de crash gewond.
Smith lag de hele nacht op een vleugel van het
gecrashte toestel op een fluitje te blazen om
aandacht te trekken, maar werd pas ’s morgens
gevonden. Hij werd daarna eerst naar de familie
Kusters in de kazerne in Griendtsveen gebracht
en van daaruit naar het ziekenhuis in Deurne
waar hij krijgsgevangen gemaakt werd. Mowatt
kwam die nacht terecht bij de familie Fransen op
de tegenwoordige Tramweg in Liessel en was
dermate zwaar gewond dat de gealarmeerde

burgemeester Lambooij en het Hoofd van de
Luchtbescherming, Kees van den Broek, geen
andere keus hadden dan hem ook maar naar het
ziekenhuis te brengen, waar hij door de Duitsers
aangehouden werd.
Van de zeven bemanningsleden wisten er dus
vijf arrestatie te ontlopen. Drie van hen werden
door Piet Gitzels uit Liessel, met twee andere
medewerkers van een knokploeg, in het holst van
de nacht weggebracht naar het onderduikadres
in de boerderij van Hannes van der Putten op het
Vloeieind. De radiotelegrafist van de Halifax, Roger
Gardner kwam uiteindelijk terecht in het zogeheten
Kamp Dennenlust bij Lierop.
Het kamp was een onderduikplek, achteraf in de
bossen, waar van eind 1943 tot aan de bevrijding
in september 1944, onderduikers een veilig
heenkomen vonden. Een dertigtal mensen,
waaronder een aantal mannen die op de vlucht
waren voor de “Arbeitseinsatz” in Duitsland en
een aantal geallieerde piloten, onder wie dus
Gardner vonden hier een schuilplaats.
Piet Gitzels maakte tijdens de oorlog deel uit van
een verzetsgroep in Liessel.
Aanvankelijk was hij nog
tewerkgesteld op het distributiekantoor Deurne en
voorzag daar onderduikers
op van voedselbonnen.
Vanwege zijn gesjoemel
op het distributiekantoor
werd er naar hem gezocht
door de Duitsers en hij kon
nog net op tijd het kantoor
ontvluchten en onderduiken bij boer Janssen op
de Voorpeel.
Piet ontving later voor zijn
hulp aan onderduikers het
Verzetsherdenkingskruis.

De Heitrak, tussen knooppunten 30 en 89. 2
De slag om Neerkant.
In de nacht van 26 op 27 oktober 1944 hoort
iedereen die in de Peel oostelijk van Neerkant
woont, de geluiden van werkzaamheden uit de
richting van het Deurnes Kanaal. “Wir kommen
zurück”, riepen de laatste Duitsers, die zich op 23
september terugtrokken achter het kanaal. Hierna
bliezen ze de bruggen achter zich op.
Een van de buurtbewoners vermoedt dan dat de
Duitsers er nieuwe bruggen aan het slaan zijn. Hij
waagt zijn eigen leven en kruipt naar een verderop gelegen Amerikaanse stelling, dwars door de
mijnenvelden die de Amerikanen ’s avonds voor
de eigen bescherming leggen. Hij slaagt erin de
post te bereiken en vertelt zijn vermoeden.
De Amerikanen geloven hem niet, kloppen hem
op de schouder, geven hem nog een sigaret en
sturen hem weg. De volgende morgen begint de
Duitse tegenaanval.
Achter een spervuur van artillerie rukt de Duitse
infanterie, over twee pas geslagen bruggen, op
in de richting van Neerkant.
De Amerikanen proberen nog stand te houden
in het dorp en er wordt fel gevochten. De helft
van de bevolking vlucht door het oorlogsgeweld
weg in de richting van Asten. Een groot aantal
mensen zoekt onderdak in de kelder van het St.
Vincentiushuis. Op 28 oktober is heel Neerkant
weer in Duitse handen.
De meeste Amerikanen zijn dan dood of krijgsgevangen en ’s maandags zitten de Duitsers al
weer voorbij Liessel en bijna weer in Asten. De
geallieerden zetten nu een Schotse Divisie in,
die in Tilburg lag en hen lukt het na heftige gevechten de Duitse opmars tot staan te brengen
en hen zelfs terug te slaan. Een grote tankslag
heeft plaats, eerst hier op de Heitrak en later ook

in alle hevigheid verderop, op de Moostdijk.
Een Duitse commandant jaagt in deze buurt zijn
soldaten, slechts gewapend met handgranaten,
geweren en zelfs pistolen, tegen de Schotse
tanks op. Ze worden neergemaaid.

Een Brengunschutter van het achtste regiment
van de Royal Scots op de Heitrak.
De laatste Duitsers verschansen zich dan nog
in het dorp, maar met vlammenwerpers worden
ze de huizen uitgejaagd. Een Duitse munitietank
staat voor de kerk, kan niet tijdig wegkomen en
krijgt een voltreffer van Amerikaanse artillerie te
verduren. De tank ontploft waardoor de kerk en
de pastorie totaal verwoest worden.

Op 3 november trekken dan de Schotten Neerkant
binnen; het dorp is voor de tweede keer bevrijd.

Hoek Meijelseweg-Buizerdweg, nabij knooppunt
45. 3
Corporal Victor Funk
Bij het café van Gerard Jeucken tussen Meijel
en Asten aan de Meijelseweg, en tegenwoordig
‘eetcafé de Buizerd’, stond op zondag 29 oktober
1944 een stelling met anti-tankvoertuigen van het
Amerikaanse 814th Tank Destroyer Battalion.
Deze stelling werd op die zondag omstreeks
16:00 uur verrast door een Duitse tankaanval.
Tegenover het café van Jeucken, bij het huis
van Jacobus Sleutels, stond de tank-destroyer
van sergeant Cecil Turley en deze had al snel
twee tanks vernietigd. Het gebouw waarachter
de tank-destroyer verborgen stond, kreeg treffers
van de Duitse Panther-tanks. Grote brokstukken
puin vielen in het open geschut en verwondden
Turley, waarna alle leden van de bemanning het
voertuig evacueerden, behalve schutter corporal
Victor Funk.
Die laadde het wapen meteen nog een keer en
vernietigde nog een tank, Daarna reed hij het
voertuig naar de andere kant van het gebouw,
verder weg van het vijandelijke vuur.

Amerikaanse soldaat bij een kapotte Panther tank
op de Buizerdweg.

De Amerikaanse soldaat Charles (Pat) Barry zat
100 meter verderop, links van de Duitse tanks, in
een sloot. Hij verklaarde later: “Ik zat daar in het
veld in een ondiepe sloot. Ik hoorde aan de andere kant van de boerderij de tanks rijden, maar
kon ze niet zien. Toen ik de eerste Duitse tank
aan zag komen, over de Meijelseweg, schrok ik
en liet me daar meteen op de grond vallen. Ik
was bang dat ze me hadden gezien. Net voorbij
de boerderij werd de tank kapotgeschoten, maar
vloog nog niet in brand. Ik richtte mijn geweer
toen ik zag dat de bemanning er uit gekropen
kwam. Toen ik er een goed in mijn vizier had,
schoot ik. Daarna sprong meteen de klip van
het magazijn en ik moest opnieuw kogels laden.
Toen dat klaar was, waren ze weg.”
De Duitse soldaat Alfred Schnehle, een van de
leden van de bemanning van de bewuste tank,
verklaarde later dat tankcommandant Friedrich
Kaufmann daar gesneuveld was.
Blijkbaar hadden Barry’s schoten doel getroffen.

Soldaten van de 15th Scottish Division bij een door
Funk kapot geschoten Panther tank. Te zien is dat
hij een zogenaamd ‘sprokkelwiel’ wist te raken.
Victor Funk kreeg voor zijn heldhaftig gedrag en
moed het Distinguished Service Cross uitgereikt.

Vuurlinie 14, Neerkant, tussen knooppunten 20
en 96. 4
Cornelius van Koolwijk (foto)
Cor van Koolwijk uit Deest (Gelderland) werd
eind 1942 verplicht tewerkgesteld in Duitsland
waar hij bijna twee jaar lang verbleef. Al die tijd
was hij niet met verlof geweest naar Nederland,
waardoor hij in januari 1945 besloot om zich als
vrijwilliger bij de Waffen-SS te melden. Cor had
namelijk te horen gekregen dat de vrijwilligers
zouden worden opgeleid in Nederland en omdat
de bevrijding zo dichtbij was, had hij zich maar
aangemeld. Dit met de bedoeling, eenmaal goed
en wel terug in Nederland, te deserteren.
Na zijn aanhouding, na de bevrijding in 1945,
gaf Cor aan geen uniform of wapens gedragen
te hebben en kwam hij terecht in het voormalige
concentratiekamp in Vught waar Duitsers, collaborateurs en oorlogsmisdadigers opgesloten
waren.
Door de zware gevechten en tijdens hun vlucht
hadden de Duitsers zoveel munitie en mijnen in
de bodem achter gelaten in en om de Peel, dat
mijnenruimers nog jaren nodig zou hebben om
die te ruimen. Daarom werden in het kamp in
Vught vrijwilligers gevraagd voor het gevaarlijke
werk. Ook Cor meldde zich daarvoor aan en na
een korte opleiding werd hij, samen met andere

Duitse Schützenmine (houten antipersoneelsmijn)

Nederlandse SS’ers,
door kampbewakers
iedere dag van Vught
naar Deurne gebracht.
Normaal werkten de
mijnenruimers twee
aan twee naast elkaar
en het volgende paar
volgde hen dan op een
meter of tien afstand.
Er werd streng op
toegezien dat er overlappend geprikt werd.
Achter de woning van Sjaak Mennen, aan de
huidige Vuurlinie in Neerkant, werd blijkbaar de
veiligheid wat uit het oog verloren en stonden de
mijnenruimers met een groepje dicht bij elkaar.
Misschien waren ze van plan wat fruit van de
bomen te plukken en daarbij werd op een mijn
getrapt. Drie van de Nederlandse SS’ers, Cor
van Koolwijk, Mathias Verheijden en Toon van
Berkom werden gedood.
Een Nederlandse bewaker, Herman Schutte, liep
nog een paar passen, zei nog iets en viel ook
dood neer. Hij had een wondje midden op zijn
borst; een scherf had hem in zijn hart geraakt.
Cor van Koolwijk werd 21 jaar oud en werd begraven op de begraafplaats in Deest.

Nederlandse SS’ers bij het mijnenprikken, ergens
op de Schans in de Neerkant.

Helenaveen, nabij knooppunt 15. 5
De Kerkrazzia
In het najaar van 1944 was Brabant bijna bevrijd.
Op 8 oktober waren Helmond en Deurne al vrij
en ook in Helenaveen was het Engelse geschut
al te horen. De frontlijn lag amper tien kilometer
verderop. Maar in het gebied tussen Peel en
Maas sloegen de Duitsers nog eens genadeloos
toe. Op die zondagochtend dreven ze bij tal van
dorpskerken, bij het uitgaan van de Heilige Mis,
in totaal circa 2.000 mannen en jongens tussen
16 en 65 jaar bij elkaar, om in Duitsland slavenarbeid te gaan verrichten. Bij huiszoekingen
enrazzia’s pakten de bezetters nog eens bijna
1000 dwangarbeiders op. In Brabant viel alleen
Helenaveen aan de Kerkrazzia ten prooi. Daar
werden op die zwarte zondag, bij de noodkerk in
de Mariapeel en bij huiszoekingen in het dorp,
143 mannen opgepakt.

De noodkerk van de uit Sint Oedenrode gevluchtte
paters van de HH. Harten bij de werkkampen in
Mariaveen.
Alle mannen werden verzameld en het dorp uit
gedreven. De brug over de Helenavaart werd
opgeblazen nadat de opgepakte Helenaveners
er onder zware bewaking overheen getrokken
waren. Na een urenlange wandelmars kwamen
ze eindelijk aan bij het station in Venlo. Vanaf
daar werden ze in veewagons via Wuppertal
naar Midden-Duitsland vervoerd

Kerkrazzia in de Peelregio.
Het grootste deel van de Helenaveners werd
tewerkgesteld bij de Hermann Göring-Werke
in Watenstedt, in de buurt van Salzgitter, waar
granaten en kanonnen werden gemaakt. Daar
moesten ze, onder vreselijk mensonwaardige
omstandigheden, meer dan twaalf uur per dag
slavenarbeid verrichten.
Iedereen raakte ernstig verzwakt want alleen ‘s
avonds kregen ze te eten: twee of drie sneetjes
brood en een kommetje soep. Velen stierven van
uitputting. ‘De hel van Watenstedt’ noemden de
Duitse bewakers het zelf.
Zware arbeid, sadistische bewakers, honger, op
de grond slapen en zware bombardementen van
de geallieerden waren aan de orde van de dag.
Helenaveen werd uiteindelijk op 20 november
bevrijd maar de dwangarbeiders in Duitsland
moesten tot april 1945 wachten op hun bevrijding.
Toen pas kon voor hen de moeilijke terugtocht
naar Nederland beginnen. Velen kwamen pas
maanden later thuis. 26 Helenaveense mannen
keerden helemaal niet meer terug.

Hermann Göring Werke, Watenstedt.

Werkkamp in de Mariapeel, overzijde kanaal,
tussen knooppunten 27 en 57. 6
Broeder Leonardus. (foto)
Broeder Leonardus (Hendrik van Ruiten) uit Lisse
woont en werkt in het begin van de oorlog in het
Missiehuis bij Bavel.
Als de Duitsers het klooster vorderen, verhuizen
de broeders naar een werkkamp van de turfmaatschappij nabij Helenaveen, waar ze meteen
tientallen evacuees onder hun hoede nemen.
in de dagen na “Dolle Dinsdag” (5 september
1944) staat iedereen klaar om de bevrijders te
ontvangen, maar die laten op zich wachten.
Wel beginnen de Duitsers zich in te graven in de
Peel. In het dorp staat een houten uitkijkpost van
de Duitsers die op een nacht beschoten wordt.
De Duitsers ontruimen het dorp en de broeders
hebben ineens 115 geëvacueerden in de kost.
Broeder Leonardus gaat, gekleed in overjas en
blauwe overall naar Helenaveen om te zien of de
bakker nog wat brood over heeft. Daar loopt hij
Duitsers in de armen die juist hebben besloten
voor de zekerheid acht burgers te gijzelen. De
gijzelaars worden opgesloten in de boerderij van
een NSB’er. Voor elke nieuwe sabotagedaad zal
steeds één van de gijzelaars gedood zal worden,
zo krijgen de kloosterlingen in het kamp te horen.
Pogingen om broeder Leonardus vrij te krijgen,
lopen op niets uit en hij wordt samen met andere
gijzelaars naar Duitsland afgevoerd.
Leonardus wordt eerst in een suikerfabriek en
later in een munitiefabriek in Watenstedt te werk
gesteld. Op 7 november 1944 krijgen de broeders
een gesmokkeld, kort briefje van hem: ‘We leven
nog, maar weet dat alles hier welkom is, als het
U mogelijk is’.
Er is een enorm tekort aan voedsel en kleding.
Hij schrijft hen dat hij hoopt de broeders weer
spoedig terug te zien en vraagt hen hem te gedenken in hun gebeden. De broeders sturen hem

een brief terug en een
dikke overjas, in de
hoop dat het pakket
aankomt.
Helenaveen wordt op
dan op 22 november
1944, de feestdag van
de Heilige Caecillia,
bevrijd. Van uit Duitse
gevangenschap naar
huis teruggekeerde
Helenaveners krijgen
de kloosterlingen te
horen dat hun broeder
Leonardus van uitputting en honger gestorven is
in het kamp. Hij heeft elke dag het Rozenhoedje
gebeden met zijn medearbeiders tot ook dat niet
meer ging.
Hij is er zonder een priester en zonder de troost
van de Heilige Sacramenten op 37-jarige leeftijd
gestorven en daar begraven op de begraafplaats
Jammertal.
Officieel werd door de Duitsers als doodsoorzaak
“Herzschwäche”, oftewel hartfalen, opgegeven.
In 1953 werden de stoffelijke resten van broeder
Leonardus overgebracht naar het kerkhof van
zijn klooster in Nuland.

Kamp aan de zandweg Kamp Mariaveen.

De andere kant van de spoorlijn, tegenover het
Toon Kortooms Park, tussen punten 26 en 6. 7
Willem en Leo van der Zanden
Hier recht tegenover, aan de andere kant van de
spoorlijn, had de Duitser bezetter uitgestrekte
mijnenvelden in de -toen nog- onherbergzame
Peel aangelegd. Vanaf 24 september 1944, de
dag dat Deurne, Zeilberg en de directe omgeving
bevrijd werden, tot 16 oktober is het gebied een
niemandsland tussen twee strijdende partijen in,
waar zowel Duitsers als geallieerden van tijd tot
tijd patrouilleren.
Op die zestiende oktober valt de Amerikaanse
7th Armored Division aan en lijdt zeer zware verliezen in de mijnenvelden. Vanaf die dag barst
‘de slag om de Peel’ pas echt los en wekenlang
vechten afwisselend Amerikanen, Schotten en
Engelsen tegen de Duitsers, die in America
stelling genomen hebben. Pas op 23 november
lukt het de geallieerden de Duitsers definitief uit
de weerbarstige Peel te verdrijven.
Willem van der Zanden, net 19 jaar oud en zijn
broer Leo, 17 nog maar, waren door de Duitsers
tewerkgesteld in de omgeving van Venlo. Ze
moesten anti-tankgrachten graven maar wisten
tijdens een bombardement van de geallieerden
te ontsnappen. Ze kwamen terecht in de bossen
tussen Blerick en Sevenum, bij Zaarderheiken,
waar het wemelde van de onderduikers. In de
avonduren van maandag 16 oktober vertrokken
de broers met vijf anderen, waaronder Gerard
van Daal uit Blerick en Hendrik Aerts die van
Sevenum kwam, richting Deurne. Vastbesloten
waren, ze door de linies heen te breken en de
Engelsen te bereiken. maar in de Deurnese
Peel, tussen Griendtsveen en Zeilberg, werd het
groepje omstreeks drie uur ‘s nachts opgemerkt
door een Duitse patrouille, die meteen daarop
een lichtkogel afvuurde. Iedereen zocht in paniek
dekking, waarbij Leo op een schotelmijn viel.

Willem van der Zanden

Leo van der Zanden

Alle vier raakten ze levensgevaarlijk gewond. De
anderen, Hollanders die ook aan de tankgracht
hadden gewerkt, hadden achteraan gelopen en
bleven ongedeerd. Gewaarschuwd door de
zware ontploﬃng en de lichtkogel stuurden de
Engelsen een patrouille met een tank het veld
in. Ook deze tank liep echter op een mijn zodat
een andere patrouille de gewonde jongens pas
omstreeks zeven uur ’s-morgens kon bereiken.
De vier waren toen al overleden. Een tragische
bijkomstigheid was nog, dat de gebroeders al
een keer bevrijd waren geweest, in de corridor
van Eindhoven naar Nijmegen, tijdens operatie
Market Garden in september 1944.
In het rapportenboek
van de Venlose gemeentepolitie staat te
lezen dat de broers
van der Zanden op
dinsdag 3 oktober
door de Sicherheitsdienst in bewaring en
op vrijdag 6 oktober
weer in vrijheid waren
gesteld. Ze lieten 10
dagen later het leven,
enkele kilometers van
hun ouderlijk huis,
aan de tegenwoordige
Zonnewende.

Startpunt: Natuurpoort de Peel,
Leegveld 8a, knooppunt 32
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Mogelijk alternatief startpunt:
Dorpsstraat Neerkant, Knooppunt 20.
Op of nabij deze route treft u:
Expositie ‘Oorlog in de Peel’ Natuurpoort
de Peel, Leegveld 8a, knooppunt 32 en het
Toon Kortooms Park, Griendtsveenseweg 80
tussen knooppunten 6 en 26.
Monument ter ere van Neerkantse
slachtoffers 1940-1945, knooppunt 20.
‘Jager die het Zwijn doodde’, beeld ter
herinnering aan de kerkrazzia van 1944,
bij knooppunt 27.
Gedenksteen Helenaveense burgerslachtoffers, Oude Peelstraat, bij knooppunt 27.
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

