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Onthulling monument “De zes van Dorplein”, 
5 september 2021 
 

Op 5 september 2021 werd in Budel-Dorplein een nieuw oorlogsmonument 

onthuld waardoor de twee plekken waar de zes verzetslieden van Dorplein in 

1944 werden vermoord voortaan verbonden zijn. Het monument werd onthuld 

door leden van de families Looymans en Stevens. Voorafgaand aan de 

onthulling waren er toespraken door de burgemeester van Cranendonck 

Roland van Kessel, general manager van Nyrstar Henk Leendertse en de 

voorzitter van onze Heemkundekring Jac. Biemans. 
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De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels al weer meer dan 75 jaar achter ons. 

Toch heeft deze oorlog zoveel sporen en herinneringen achtergelaten dat we er 

nog regelmatig mee geconfronteerd worden. Dat geldt zeker voor de families 

Kappers, Looymans, Van der Putten, Stevens en Zandvliet. In de nacht van 

maandag 4 op dinsdag 5 september 1944 saboteerde de verzetsgroep van 

Dorplein de goederenspoorlijn tussen Hamont en Weert. De gevolgen waren 

desastreus. De volgende ochtend ontspoorde een trein met door S.S.-ers 

bewaakte krijgsgevangenen en gewonden.  Op “Dolle dinsdag” 5 september 

raakten gewapende leden van de verzetsgroep in gevecht met van een 

mislukte vlucht naar Duitsland terugkerende N.S.B.-ers. De verzetsgroep wilde 

hen als gevangenen behandelen tot de geallieerden zouden zijn gearriveerd. 

Een van de N.S.B.-ers ontsnapte en vertelde de woedende S.S.-ers bij de trein 

dat er op hem en andere N.S.B.-ers was geschoten door gewapende burgers. 

Het zouden dezelfden zijn die ook verantwoordelijk waren voor de ontsporing. 

Hierop omsingelden de S.S.-ers het dorp op zoek naar de verzetslieden en hun 

gevangenen. Kees Kappers, Theo Stevens, Antoon van der Putten en Jan 

Zandvliet hadden zich met de gevangen N.S.B.-ers verborgen bij het Ringselven. 

Ook de gebroeders Looymans waren naar een schuilplek elders bij het ven 

gevlucht. Douanier Niek Schallenberg werd door de zusters in de “Cantine” 

verstopt. Hij werd gelukkig niet ontdekt. Dat gebeurde helaas wel met de 

andere zes. Het hulpgeroep van de N.S.B.-ers lokte de S.S.-ers naar het ven 

waar de vier verzetslieden op beestachtige wijze werden vermoord. De 

gebroeders Looijmans werden later eveneens door S.S.-ers opgepakt toen ze 

dachten dat de kust veilig was. Hun lichamen werden de volgende morgen 

teruggevonden nabij de plek van de ontsporing. Zo kennen we in Budel-

Dorplein sinds die dag twee schuldige plekken.  Het nieuwe monument 

verbindt de twee plaatsen waar de moorden plaatsvonden die momenteel niet 

meer fysiek zijn te bezoeken. Zo symboliseert het spoor de plaats waarop de 

trein op 5 september 1944 ontspoorde. Het herinneringskruis komt van de 

plaats waar de twee gebroeders Looymans om het leven werden gebracht. Het 

monument wordt omringd door vier bomen als symbool van de plaats nabij het 

Ringselven waar de andere vier werden vermoord. Op het centrale kunstwerk 

staat de foto van de zes verzetsmensen. De zwarte bladzijden waarop het boek 

is opengeslagen bevat verzonken foto’s die de impact aangeven die deze 

gebeurtenis op de gemeente Cranendonck heeft gehad. 
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Het eerder gepubliceerd artikel is hier te lezen 

De inleidende toespraak van Jac. Biemans, waarvan een deel hierboven is 

overgenomen, is hier te lezen … 

Hier is verdere informatie over het monument en de ontwerpers daarvan te 

lezen 
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