
Omgekomen Nederlandse militairen in Neerkant tijdens het 
leggen/opscherpstellen en het ruimen van mijnen. 

 
3-10-1939: 
Jacobus Lambertus Simons uit Swalmen. 
Leeftijd: 22 jaar. 
 
Geniesoldaat bij de 3e compagnie, 1e bataljon, 27e Infanterie Regiment. 
Op 3 oktober waren vier militairen bezig met het herleggen van landmijnen omdat deze verzakt waren 
in de drassige grond. Tijdens deze werkzaamheden komt Jacobus om bij een noodlottig ongeval met 
één van deze mijnen. De andere drie militairen blijven ongedeerd. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/jacobus-lambertus-simons/ 
 
 
10 mei 1940: 
Jan de Bruin uit Rotterdam. 
Leeftijd: 28 jaar. 

 
Geniesoldaat bij de 3e compagnie, 3e bataljon, 30e Infanterie Regiment. 
Jan komt om bij een ongeval tijdens het op scherpstellen van mijnen. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/jan-de-bruin/ 
 

 
27-07-1945. 
Herman Schutte uit Apeldoorn. 
Leeftijd: 23 jaar. 
 
Soldaat bij het 1st Netherlands Bomb Disposal Company, 15th section. 
Komt om bij een noodlottig ongeval tijdens het ruimen van mijnen. Hij komt om met 3 Nederlandse 
SS-ers die hij begeleidt tijdens het ruimen van de mijnen. (zo’n 50 SS-ers, collaborateurs en Duitse 
militairen die in Vught gevangen zaten worden, na een korte opleiding, ingeschakeld om mijnen te 
ruimen).  
 
Achter de woning van Sjaak Mennen (N. 108) wordt even de veiligheid uit het oog verloren en staan ze 
met een groepje te dicht bij elkaar. Ze zouden van plan zijn geweest om fruit te plukken van fruit-
bomen en hierbij op een mijn zijn gestapt. 
 
Zie tevens: 
www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/herman-schutte/ 
 
 
Cornelius van Koolwijk uit Deest. 
Leeftijd: 21 jaar. 
 
Lid van de Waffen-SS. 
Omgekomen bij ongeval tijdens het ruimen van mijnen (zie Herman Schutte). 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/cornelius-van-koolwijk/ 
 
  



Antonius Johannes van Berkom uit Roermond. 

Leeftijd: 22 jaar. 
 
Lid van de Waffen-SS (later gedeserteerd). 
Omgekomen bij ongeval tijdens het ruimen van mijnen (zie Herman Schutte). 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/antonius-johannes-van-berkom/ 
 

Mathias Hubertus Verheijden uit Roermond. 

Leeftijd: 24 jaar. 
 
SS-Sturmmann Genesenden Kompanie Ersatz Battaillon der Legionen 11 (later gedeserteerd). 
Omgekomen bij ongeval tijdens het ruimen van mijnen (zie Herman Schutte). 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/mathias-hubertus-verheijden/ 

  



Omgekomen burgers uit Neerkant door mijnen en/of achtergelaten 
munitie: 

 
13-11-1944. 
Jacobus Johannes Gerardts. (roepnaam Sjaak). 
Leeftijd: 76 jaar. 
Adres: Meijelseweg 143. 
 
Na gevlucht te zijn van het oorlogsgeweld wil Slaak zijn dochter Lena  naar hun huis gaan kijken. 
Onderweg worden ze overvallen door granaatvuur en dook hij in een schuttersputje langs de 
Keulsebaan, waarbij een landmijn lag. Deze mijn kwam tot ontploffing en doodde Sjaak. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/jacobus-joannes-gerardts/ 
 
 
14-11-1944. 
Martinus Thijssen (roepnaam Tien). 
Leeftijd: 14 jaar. 
Adres: N. 117. 
 
Tien was voor het oorlogsgeweld met meerdere families op de vlucht richting Ospel. Tijdens de tocht 
reed een kar, waarachter Tien liep, op een mijn waarbij hij dodelijk gewond raakte. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/martinus-thijssen/ 
 
 
03-12-1944. 
Martinus van de Mortel (roepnaam Martien). 
Leeftijd: 14 jaar. 
Adres: N. 150. 
 
Peter Johannes Verstegen (roepnaam Piet). 
Leeftijd: 17 jaar. 
Adres: N. 109. 
 
Martien verkende samen met Piet een verlaten Duitse bunker, waarbij kisten stonden opgestapeld 
gevuld met hoogstwaarschijnlijk mijnen. Er ontstond er een hevige ontploffing waarbij beide jongens 
omkwamen. Door de verschrikkelijke gevolgen van de ontploffing was men genoodzaakt beide jongens 
in één graf te begraven. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/martinus-van-de-mortel/ 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/peter-johannes-verstegen/ 
 
  



12-12-1944: 
Hendrikus Verstappen 
Hendrikus Verstappen (roepnaam Hendrik). 
Leeftijd: 71 jaar. 
Adres: Kleine Heitrak? 
 
Hendrik verongelukte in een weiland langs de Kleine Heitrak door op een landmijn te stappen. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/hendrikus-verstappen/ 
 

20-12-1944: 
Gerardus de Haart (roepnaam Gerard). 
Leeftijd: 15 jaar. 
Adres: Zijweg van de Meijelseweg. 
 
Gerard ging met zijn moeder groenten uit de moestuin halen voor het eten. Hierbij vindt hij een 
handgranaat waarbij het nietsvermoedend het ringetje eruit trekt. De granaat ontploft in zijn handen 
en Gerard komt hierbij om het leven (moeder raakt gewond aan haar knie). 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/gerardus-de-haart/ 
 
 
02-01-1945. 
Hendricus Johannes Heldens (roepnaam Harrie). 
Leeftijd: 17 jaar. 
Adres: N. 102. 
 
Harrie werkte als knecht bij Thij Bakker en wil op de woeste grond voor het huis van Thij iets op gaan 
halen. Hij trapt hierbij op een mijn en komt om het leven. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/hendricus-johannes-heldens/ 
 
 
08-02-1945: 
Willem van Calis (roepnaam Willem). 
Leeftijd: 42 jaar. 
Adres: N. 113. 
 
Willem gaat met een kruiwagen wortelen halen van het veld en rijdt hierbij op een mijn. Hij raakt 
hierbij gewond doordat hij een kleine metalen scherf in zijn achterhoofd krijgt. Hoewel Willem dacht 
dat het wel meeviel allemaal werd hij toch na enkele dagen ziek en werd hij door een Engelse arts 
onderzocht. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis van Weert waar hij later overleed. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/willem-van-calis/ 
 
 
  



25-02-1945. 
Henricus Theodorus Matheus Geris. (roepnaam Harrie). 
Leeftijd: 13 jaar. 
Adres: N. 117. 
 
Tinus van de Mortel heeft buurjongen Harrie een riem van de soldaten beloofd als verjaardagcadeau. 
Deze ligt bij Sjef Sonnemans op zolder. Op weg naar Sjef maken ze even een omweg over de akkers 
want Tinus is een fervent stroper en hij wil nog even naar de strikken gaan kijken die op de akkers in 
het Hemelrijk staan. Iets verderop ziet Harrie zilverpapier liggen welke hij op wil gaan rapen. Daarbij 
loopt hij op een mijn en blijft gewond op de grond liggen. Hij is nog bij kennis. Tinus rent naar Meijel 
om een dokter te gaan halen. Tegen de avond arriveert hij terug met een dokter en een kapelaan. 
Enkele te hulp geschoten mensen naderen Harrie voetje voor voetje heel voorzichtig en hij wordt op 
een ladder naar de familie Sijben gebracht. Daar aangekomen is hij echter overleden aan zijn 
verwondingen.  
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/henricus-theodorus-matheus-geris/ 
 
 
06-03-1945: 
Johannes de Haart (roepnaam Jan). 
Leeftijd: 21 jaar. 
Adres: Zijweg van de Meijelseweg. 
 
Jan staat bij de Meijelseweg te kijken hoe geallieerde soldaten mijnen aan het ruimen zijn. Hierbij 
ontstaat er een ontploffing waarbij Jan, en de soldaten, het leven laat.  
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/johannes-de-haart/ 
 
 
06-04-1945: 
Franciscus Antonius Verstappen (roepnaam Frans). 
Leeftijd: 48 jaar. 
Adres: N. 81. 
 
Frans was in dienst als onbezoldigd veldwachter en had een spoedcursus gekregen van de geallieerden 
voor het onschadelijk maken van mijnen. Omdat er in Neerkant nog geen ruimploegen aanwezig 
waren werd hij bij het vinden van landmijnen gewaarschuwd. 
Tijdens het ruimen van een mijn op de Heitrak, tegenover Engel Cunnen, kwam deze tot ontploffing en 
doodde Frans (hoogstwaarschijnlijk was de mijn door de Duitsers voorzien van een boobytrap).  
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/franciscus-antonius-verstappen/ 
 
 
18-04-1945. 
Petrus Johannes Martens (roepnaam Piet). 
Leeftijd: 38 jaar. 
Adres: Meijelseweg te Asten (Parochie Neerkant). 
 
Piet verongelukte toen hij met paard en kar over een landmijn reed. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/petrus-johannes-martens/ 
 
 



18-08-1945: 
Peter Josephus Antonius Verstappen (roepnaam Pietje). 
Leeftijd: 7 jaar. 
Adres: Schans N. 132a. 
 

De buurman (Graard Verstegen) van Pietje had met paard en kar turf gehaald uit de Peel voor de 
familie Verstappen en rijdt bij terugkomst, tijdens het manoeuvreren om de turf te lossen, op een 
mijn. Pietje komt hierbij om het leven.  (zijn zusje Wies raakt zwaargewond).  
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/peter-josephus-antonius-verstappen/ 
 
 
02-07-1946. 
Karel Joosten (roepnaam Kareltje). 
Leeftijd: 5 jaar. 
Adres: N. 6. 
 
Kareltje overleed t.p.v de Heitrak, toen hij naar huis liep, als gevolg van ontploffende munitie welke hij 
gevonden had en als speelgoed gebruikte. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/karel-joosten/ 
 
 
 
 

  



Omgekomen burgers uit Neerkant door oorlogsgeweld: 
 
12-05-1940. 
Peter Johannes Bellemakers. 
Leeftijd: 64 jaar. 
Adres: Heitrak N. 1. 
 
Peter werd op weg naar Mierlo, t.p.v. de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Helmond, dodelijk 
getroffen. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/peter-johannes-bellemakers/ 
 
 
27-09-1944. 
Martinus van Calis (roepnaam Tien). 
Leeftijd: 31 jaar. 
Adres: Schans N. 114. 
 
Tien werd tijdens het betreden van een schuilkelder dodelijk getroffen (schotwond) in zijn rug. Hij 
overleed later in een dependance van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/martinus-van-calis/ 
 

 
27-10-1944. 
Marinus Ludovicus van Mullekom (roepnaam Marinus). 
Leeftijd: 60 jaar. 
Adres: St. Vincentiusstraat N. 89b. 
 
Marinus zou, samen met zijn vrouw Trui en zoon Noud, een veilig heenkomen zoeken bij Tinus en 
Hanneke Smeets (N. 89). Marinus stuurde zijn vrouw en zoon alvast vooruit zodat hij alles kon afsluiten 
en zijn tabaksdoos kon pakken die hij vergeten was. Als Marinus s’avonds er nog niet is gaat Dorus 
Joosten (familie Joosten zaten ook te schuilen bij de fam. Smeets) op onderzoek uit maar hij vindt geen 
spoor van Marinus. Een dag later wordt Marinus midden op de weg gevonden door Koerke van Rijt, 
waarschijnlijk werd niet de veilige route door de boomgaard en de sloot genomen. Marinus overleed 
aan een schotwond in zijn hoofd, met zijn pijp en tabaksdoos nog in zijn hand. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/marinus-ludovicus-van-mullekom/ 
 
29-10-1944. 
Hendricus van de Mortel (roepnaam Hendrik). 
Leeftijd: 28 jaar. 
Adres: N. 68. 
 
Hendrik v.d. Mortel zag tegenover zijn huis Duitsers in de struiken zitten. Hij waarschuwde de 
Amerikanen en wees hun aan, kijkend door een verrekijker, waar de Duitsers zaten. Hij staat aan de 
zijkant van zijn huis als hij getroffen wordt in zijn borst en komt te overlijden. 
Hendrik was tevens lid van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/hendricus-van-de-mortel/ 
 
 
  



30-10-1944. 
Johannes Jacobus Bouten (roepnaam Sjang). 
Leeftijd: 78 jaar. 
Adres: N. 137. 
 
Sjang werd, in de polder bij het huis van Harrie Verstappen, in zijn buik getroffen tijdens zijn vlucht 
naar een schuilkelder. Later werd hij naar de woonkamer gebracht en op een bed gelegd. Op dat 
moment wordt het huis geraakt door een granaat waardoor de getroffen gevel omvalt en Sjang 
geraakt wordt door de brokstukken. Hierna overlijdt Sjang aan zijn verwondingen. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/johannes-jacobus-bouten/ 
 

20-11-1944. 
Marinus Henricus van Rijt (roepnaam Henk). 
Leeftijd: 1 jaar (19 maanden). 
Adres: N. 159a. 
 
Zoon van Petrus Johannes van Rijt en Theodora Bladder. 
 
Familie van Rijt maakte gebruik van de schuilkelder bij de koster, de ingang was aan de achterzijde van 
de kosterswoning. Toen de familie van Rijt tijdens het oorlogsgeweld ging schuilen in de kelder viel de 
moeder van Henk, ze was gehandicapt en moeilijk ter been, bij de heg nabij de ingang van de 
schuilkelder. Ze werd door twee personen naar beneden geholpen en daar aangekomen lag ze 
bovenop Henk om hem te beschermen tegen het granaatvuur. 
Boven het maaiveld was een klein dichtgezet kelderraampje en juist door dit raampje kwam een 
granaatscherf de kelder binnen. Deze granaatscherf schoot onder de moeder door en raakte Henk in 
zijn lies. Het werd door een militaire arts geholpen en naar het ziekenhuis in Deurne gebracht waar hij 
enige tijd later aan zijn verwondingen overleed. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/marinus-henricus-van-rijt/ 
 
 
07-12-1944. 
Leonardus Sonnemans (roepnaam Leo). 
Leeftijd: 45 jaar. 
Adres: N. 116. 
 
Op 5 november ligt de boerderij van Leo midden in het strijdgewoel. 3 Duitsers vluchten de silo, waar 
Leo en zijn gezin en andere vluchteling schuilden, binnen. Meteen werd de silo flink onder vuur 
genomen waardoor het dak in brand vliegt. De brand kan worden geblust en Leo sommeert de 
Duitsers om de silo te verlaten maar deze weigeren dit. Leo wil hierna naar buiten gaan met een witte 
doek hopende dat hiermee het schieten ophoudt. Op dat moment krijgt de silo een voltreffer en stort 
de helft van het dak in. Leo wordt door granaatscherven zwaar verwond aan beide bovenarmen, 
rechter schouder en borst. De volgende dag wordt Leo afgevoerd naar het ziekenhuis in Helmond 
alwaar hij 7 december komt te overlijden aan zijn opgelopen verwondingen. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/leonardus-sonnemans/ 
 
 

  



Omgekomen Neerkantse burger in Duitse militaire dienst. 
Hendricus Thijssen. (roepnaam Jan). 
Leeftijd: Geboren 25-01-1920 – Overleden ??? 
Adres: ???. 
 
Jan kreeg al snel de behoefte om in Duitse Krijgsdienst te gaan maar zijn ouders, die faliekant hier op 
tegen waren, gingen hier beslist niet voor tekenen. Toen hij 21 jaar werd mocht hij hierover zelf 
beslissen en ging meteen naar Venlo om te tekenen voor Duitse krijgsdienst. Zijn ouders, boos als ze 
waren, weigerden hem uit te zwaaien en de enige die hem nog kon uitzwaaien was zijn zusje Til. Maar 
ook zij was boos op hem omdat zij vond dat hij een verkeerde beslissing had gemaakt. 
Hoewel de familie Thijssen recht had op extra voedselbonnen, omdat hun zoon in Duitse krijgsdienst 
was gegaan, hebben ze hier geen gebruik van gemaakt omdat ze het pertinent oneens waren met de 
beslissing van hun zoon. Brieven die zij ontvingen van het front werden niet beantwoord en 
weggedaan. Henk besloot om zijn zus een brief te sturen met het voornemen om tijdens een verlof in 
uniform met zijn Oekraïense vriendin naar huis te komen. Hoewel boos op- en haat tegen haar broer 
en geen behoefte aan contact dacht ze toch aan haar moeder die mogelijk toch wel interesse had om 
zijn brief te lezen. Echter zijn verzoek werd niet door zijn ouders geaccepteerd evenals de vraag om 
spullen naar hem op te sturen. Henk wordt vermist in Rusland.   
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/hendricus-thijssen/ 
 
 

Omgekomen burgers van buiten Neerkant door mijnen en oorlogs-
geweld in Neerkant: 

 
09-10-1944. 
Op 9 oktober liepen komen 4 kinderen uit Meijel om het leven toen, ze vluchtend voor het oorlogs-
geweld, in Neerkant met paard en kar op een landmijn reden. 
 
Dit waren: 
* Bernard van de Beuken. Leeftijd: 3 jaar. 
* Piet van de Beuken. Leeftijd 4 jaar. 
* Anne Sonnemans. Leeftijd 4 jaar. 
* Hendrika Vestjens. Leeftijd 15 jaar. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/bernardus-wilhelmus-van-den-beuken/ 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/peter-jozeph-wilhelmus-van-den-beuken/ 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/johanna-antonia-sonnemans/ 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/hendrika-gertruda-josephina-vestjens/ 
 
 
25-09-1944. 
Louis Bos (roepnaam Lodje). 
Leeftijd: 19 jaar. 
Adres: Helden. 
 
Louis kwam uit Helden en zat ondergedoken in Neerkant bij zijn oom Bert Janssen (beiden lid van de 
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten). Op een dag komt er plots een groep Duitsers uit de Peel 
gelopen richting de woning van Bert en iedereen moet naar buiten tegen de muur gaan staan. Louis 
kan zich niet meer beheersen en vlucht weg. Tijdens zijn vlucht wordt hij door de Duitsers neer-
geschoten. 
 
Zie tevens: 
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/louis-bos/ 


