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Enige tijd geleden werd op deze website gevraagd wat het “mysterieuze” 
object zou kunnen zijn dat te zien is op luchtfoto's die Flight Sergeant Ken 
Nichol (1920-2021) maakte op 11 september 1944 boven ons heemgebied. Het 
object bevond zich tussen de Zwarteweg en de Poelderstraat. Ons kringlid 
Harrie Jaspers is, 77 jaar na Ken, opnieuw op verkenning gegaan en kwam 
daarbij terecht bij Jac Vreijsen, inmiddels 87 jaar oud. Hij woonde in het laatste 
huis aan de Poelderstraat, was toen 10 jaar oud en zich nog herinneren wat 
daar stond. Ook Wim Meurkens, inmiddels 85 jaar oud, die woonde op de 
Zwarteweg in Budel-Schoot, kon het zich nog herinneren. 
 
Wat op de foto te zien is, is een uitkijkpost van de Duitsers. Het object bestond 
uit een kleine verhoging nabij de sloot in het gebied dat in de volksmond ‘De 
Klösbim’ werd genoemd. De positie van het object is aangegeven op het 
landkaartje hieronder. 
 

 
 
Op de verhoging stond een houten keet met bovenin een doorzichtige koepel. 
Rondom de keet was een versperring van prikkeldraad aangebracht met daarin 
een poort. De Duitsers legden vanaf de Poelderstraat een weggetje, verstevigd 
met zinkassen, naar het object aan. In de oorlog werd de post bemand door 
oudere Oostenrijkers die vanuit de koepel moesten uitzien naar geallieerde 
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vliegtuigen. Deze soldaten waren niet de beroerdste en gaven soms wel iets 
weg aan de plaatselijke bevolking. 
 
Toen de geallieerden op 20 september 1944 vanuit Hamont over de 
Hamonterweg naar Budel-Schoot kwamen, reed een tank linksaf de 
Poelderstraat in en richtte de loop naar de keet en schoot die aan diggelen.  
 
De Oostenrijkers waren op dat moment al gevlucht. De Witte Brigade 
(verzetsstrijders) had de geallieerden ingelicht over onder meer de positie van 
deze uitkijkpost. Jan Jansen uit Hamont, behoorde ook tot die groep 
verzetsstrijders. Jan zat in de oorlog ondergedoken bij de familie Vreijsen in de 
Poel. Later is hij bij de bewaking van het klooster in Hamont door SS-ers 
opgepakt en naar Duitsland afgevoerd en aldaar omgekomen. Op de website 
van het Grevenbroekmuseum kunt u meer lezen over Sjang (Jan) Jansen. Klik 
hier voor de link … 
 
Die uitkijkpost was overigens niet het enige object dat de bezetter in Budel-
Schoot had opgericht. Zo stond er in de haakse bocht van de Hamonterweg bij 
Sjaak Rademakers (nu P. van Bree) Duits afweergeschut opgesteld. 
Ongeoefende fotoanalisten, zoals wij dat zijn, kunnen dat afweergeschut niet 
ontdekken op de foto’s die Ken gemaakt heeft. Wel is een vreemde schaduw 
zichtbaar aan de andere zijde van de weg, achter het pand Hamonterweg 39. 
De geallieerden waren in elk geval wel op de hoogte van de positie van dat 
afweergeschut en het werd dan ook op 20 september 1944 door Engelse tanks 
onder vuur genomen. Ook hier waren de Duitsers op dat moment al gevlogen. 
Een dochter van Fried Steijvers, Maria (7-2-1933) van de Hamonterweg werd 
daarbij getroffen door een fragment van een schrapnel (een projectiel gevuld 
met metalen kogels of scherven) waaraan ze littekens heeft overgehouden. Het 
paard van Tieske den Dekker (Looijmans) werd ook dodelijk getroffen. Dat was 
op de hoek van de Pater Ullingsstraat en de Poelderstraat. 
 
Na de oorlog werd prikkeldraad en nog bruikbaar hout van de uitkijkpost snel 
buitgemaakt door boeren uit de omgeving. Vooral prikkeldraad was gewild 
omdat dit in de oorlog niet verkrijgbaar was. Familieleden van Trui Muur (Truus 
Meurkens-Looijmans) hadden, voordat de keet aan diggelen werd geschoten, 
de bruikbare spullen eruit gehaald. 
 
Zoals hiervoor geschreven, was er een redelijk goed contact tussen de soldaten 
die dienstdeden in de uitkijkpost en de plaatselijke bevolking. Na de oorlog is 
een van deze soldaten nog regelmatig op bezoek geweest bij Trui Muur in 
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Budel-Schoot. Trui Looijmans was op dat moment getrouwd met Bert Somers, 
nadat haar eerste man Jaon Meurkens was overleden. 
 

 
‘Trui Muur’ 

Zie ook: 
 

- Mysterieus object in de akkers van Budel-Schoot (11 september 1944) 
- Luchtfoto’s 1944 
- Piloot Cranendonckse luchtfoto’s viert 100ste verjaardag 
- Piloot Cranendonckse luchtfoto’s op bijna 101-jarige leeftijd overleden 
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