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Fietsroute bij herdenking bevrijding Den Dungen WO II
Inleiding
Tijdens deze fietstocht komt u langs een 12-tal plekken die in Den Dungen een rol
hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. We verwijzen naar deze plekken
via de afkorting “APxx” (Aandachtspunt xx). Deze punten zijn terug te vinden in
beschrijving van de fietstocht. In deze inleiding nemen we u in chronologische
volgorde mee in de gebeurtenissen die toen plaatsvonden. En zullen we deze
gebeurtenissen in hun context zetten. Voor het complete verhaal verwijzen we naar
het boek “Toen kwam de oorlog” uitgeven door onze heemkundevereniging. Het is in
de Litserborg te koop.
Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen. Om de Duitsers in hun opmars
te storen blazen de mannen van de Militaire Politie rond de middag van 11 mei de
Dungense brug op (AP06). De naastgelegen trambrug werd niet opgeblazen omdat die
toch te smal zou zijn voor gemotoriseerd verkeer. Op dat moment is ook de
Nederlandse militair Reserve Majoor Eduard Georg Döbken, die na een slopende
voettocht vanaf Grave in Den Bosch arriveert, hier met zijn troepen aanwezig. Hij had
de opdracht om het Dungense segment van de Zuid Willemsvaart te verdedigen. Op
11 mei arriveren de Duitsers in Den Dungen. Als de Duitsers op Pinksterzondag 12
mei het gebied rond de brug willen gaan verkennen, worden ze bij de boerderij van
Schuurmans (AP07) door de manschappen van Döbken onder vuur genomen. 3
Duitsers sneuvelen en de overige 6 worden krijgsgevangen gemaakt. De Duitsers
sturen versterking en in het daaropvolgende gevecht sneuvelen nog eens 5 Duitsers
en 3 Nederlandse soldaten (Majoor Döbken, Sergeant Van Dam en soldaat Van
Lenten).
Zij worden later allemaal tijdelijk begraven op het Heilig Hartplein (AP11). De
Nederlandse soldaten zijn herbegraven en liggen nu op de militaire erebegraafplaats
te Loenen.
Op de plek waar de gevechten plaatsvonden is op 12 mei 1970 een monument
opgericht (AP07). Elk jaar op 4 mei vindt hier de Dungense Dodenherdenking plaats.
Op de zijmuur van de kerk rechts staan 3 gedenkstenen die de gevallenen in de
oorlog herdenken (AP12).
We maken nu een sprong naar 1943:
De Duitsers hadden metalen nodig om hun oorlogsindustrie op gang te houden. De
klokken van de Dungense kerk moesten er uiteindelijk ook aan geloven en op 11
januari 1943 worden 2 klokken afgevoerd en op 27 mei 1943 de derde (AP12).
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Voor het verhaal van de fietstocht maken we een sprong naar 17 september als
Operatie Market Garden van start gaat. De armada van vliegtuigen (trekkende
motorvliegtuigen met daar achter een glider (zweefvliegtuig), die richting Arnhem
trekt, maakt boven Vught een bocht en vliegt daarna over Den Dungen verder. Op 18
september wordt de trekkabel die tussen het trekkende vliegtuig en de glider zit door
de Duitsers doormidden geschoten en de glider, type Horsa, moet noodgedwongen
landen. Deze kwam neer in het Bellenbroek. Het Bellenbroek is het gebied rond de
Kloosterstraat en valt buiten de fietsroute. De bemanning bestond uit zes personen:
Dan Griffiths, Skip Evans, Fred Eastwood, Gordon Jenkins en twee soldaten die
gewond achterbleven. Dan, Skip, Fred en Gordon vluchten en komen uiteindelijk
terecht in de hooiberg van de familie Sleutjes (AP08), waar ze schuilen. Na 10 dagen
is Dan het beu en gaat alleen op pad in een poging aan te sluiten bij de Britse
troepen. Dan kan geen Britse troepen vinden en komt terecht bij de familie Cooymans
in den Hoek. Die verbergen hem totdat dat te gevaarlijk wordt en hij door het verzet
naar de Villa van Van Lanschot wordt gebracht (AP03), waar hij in de schuur die in de
fruittuin stond samen met zijn maten en een aantal Amerikaanse soldaten de
bevrijding afwacht. Er was bij de schuur een schuilplaats onder de grond gemaakt,
bestaande uit 4 putringen. In de grote zaal van de Litserborg is een model hiervan te
vinden (AP01).
De villa en schuur zijn eind jaren 60 gesloopt om plaats te maken voor een
nieuwbouwwijk. Ten tijde van oorlog was het hele gebied dat nu Groot Grinsel,
Tuinstraat, Staakakker heet, landbouwgebied. De toegang tot de villa was op de plek
waar men nu van de Litserstraat naar het Groot Grinsel gaat. De villa zelf stond
ongeveer op de kruising van het Groot Grinsel en de Weidestraat. De schuur waar de
piloten verborgen werden gehouden bevond zich ongeveer op de plek waar nu de
gedenktekst (AP04) in de pilotenstaat bevindt. Toen Dan Griffiths na de oorlog Den
Dungen bezocht om zijn helpers te bedanken is het idee ontstaan voor een Jumelage
tussen Den Dungen en zijn woonplaats Portishead. Tijdens die contacten is ook het
idee ontstaan om een monument op te richten voor alle gliderpiloten. Jos Korsten
ontwierp het monument “Silent Wings” dat op 5 mei 1970 werd onthuld (AP01). Op 18
september 1944 stortten in het Woud ook nog een Dakota en twee gliders neer en op
19 september 1944 rond 15:30 uur ook nog eens drie gliders. Deze
landingsplekken/chrashsites bevinden zich buiten het bereik van deze fietstocht.
Als op 22 oktober 1944 de geallieerden arriveren blazen de Duitsers de Dungense
brug voor de tweede keer op (AP06).
Op 25 oktober 1944 wordt Den Dungen wordt bevrijd. De geallieerden komen Den
Dungen binnen in de buurt van waar nu de rotonde bij de Bossche baan (AP10) ligt.
Ondanks dat het tijdens de bevrijding relatief rustig was in Den Dungen werden een
tiental boerderijen zo zwaar beschadigd dat ze afgebroken moesten worden. Een
voorbeeld van de wederopbouwboerderijen die daarvoor in de plaats kwamen, staat
op de Rijndonksestraat 1 (AP05). De wederopbouwboerderijen zijn herkenbaar aan
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hun rode dakpannen. Op 25 oktober worden in de Litserstraat ook 2 woonhuizen
geraakt en raken zwaar beschadigd (AP02a en 02b). Van het pand Litserstraat 13
(AP02a) is geen schaderapport bewaard gebleven. Van pand Litserstraat 25 (AP02b)
is een foto van de schade bekend.
Routebeschrijving 12,5 km
RA = rechtsaf
LA = linksaf
RD = rechtdoor

Start bij
de
Litserborg
en RA (de
kerk
achter
ons
latend)

Straat
Litserstraat

Achtergrondinformatie - beknopt
Mogelijkheid parkeren auto’s.
Aandachtspunt 01: Monument “Silent Wings” buiten en binnen
in de grote zaal is een model van de schuilplaats van de
piloten van de gliders te zien.

Tegenover
Litserborg

Aandachtspunt 02a: Litserstraat 13, voormalige woning
Merckelbach. Dit huis heeft flinke schade opgelopen op 22-101944.
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RA

Hoek
Aandachtspunt 02b: Litserstraat 25, met oorlogsschade
Litserstraat/Groot opgelopen op 22-10-1944 en nu. Janus Smits bewoonde deze
Grinsel

woning indertijd en is bekend omdat hij de oudste inwoner
van Den Dungen is geworden. Hij overleed op 1 juni 1979 op
105 jarige leeftijd.
RD

Groot Grinsel

LA

Pilotenstraat

Waar nu het Groot Grinsel begint was toen de oprijlaan naar
de villa van Van Lanschot.
Aandachtspunt 03: Voormalige villa van Van Lanschot en het

gebouwtje in de fruittuin.
Aandachtspunt 04: Pilotenstraat, deze straat heeft als
eerbetoon aan de gliderpiloten zijn naam gekregen. In het
straatwerk is in witte stenen onderstaande tekst verwerkt:

1944
MARKET GARDEN
1984
LA

Tuinstraat aan
het einde
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RA
LA en
daarna
direct RA

RA

Litserstraat bij
scherpe bocht
naar rechts
Flaas en
Rijndonksestraat

Net voor de Rijndonksestraat 1 is rechts arboretum “D’n
Hooidonk” gevestigd. Dit arboretum is gratis te bezoeken.
Aandachtspunt 05: Rijndonksestraat 1 wederopbouwboerderij.

Poeldonksedijk

Verderop is rechts nog een wederopbouwboerderij aan de
Poeldonk te zien.
Aandachtspunt 06: Aan het einde is links de Dungense brug te
zien. De foto toont de dubbele brug die tijdens de oorlog nog
was. De brug die hier omlaag staat was de trambrug.

Voor aansluiting op de Berlicumse route de brug oversteken.
Fietspad blijven volgen tot café De Fuik (startpunt). Hier is
tevens de mogelijkheid even uit te rusten met een
consumptie.
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RA

Hooidonk/Groene
Weide

LA

Groene Weide

RA

Dijk

Aandachtspunt 07: Oorlogsmonument met de tekst: “OPDAT
WIJ NIET VERGETEN” en de namen van de Nederlandse
soldaten. Op een tweede plaat staat de tekst: “12 MEI 1940
MOESTEN HIER VELEN HET HOOGSTE GEVEN OM ONS IN
VRIJHEID TE LATEN LEVEN.

Stuk over de dijk overgaand op de Hooidonkse dijk. Ter
hoogte van het sportpark is er zicht op aandachtspunt 08: de
plek waar de boerderij van de familie Sleutjes heeft gestaan.
Helaas is deze boerderij enkele jaren geleden gesloopt om
plaats te maken voor de parkeerplaats van de sportvelden
Helemaal volgen tot Beemdweg. Hier kan zowel de dijk nog tot
het einde gevolgd worden of kan de verharde weg gekozen. In
beide gevallen:

LA
RD
RA

Dijk of
Beemdweg
Beemdweg
Hoek

RA

Spurkstraat

LA
LA

Woudseweg
Bij splitsing
vervolg
Woudseweg

Aandachtspunt 09: Hoek, hier schuilde Dan Griffiths. Ook deze
boerderij helaas inmiddels gesloopt en stond links naast
huisnummer 7 (bij de 2e oprit).
Doorfietsen tot de kruising met café “’t Trefpunt”. Hier is
tevens de mogelijkheid om met een consumptie uit te rusten.
Gaat over in Zijweg Dungen
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RA

RA
RD

Voor de rotonde
Bosschebaan,
volg De Bus

Hoogstraat,
Maaskantje
Heilig Hartplein

Woud, op 18-09-1944 storten in het Woud een Dakota en
twee gliders neer en op 19-09-1944 rond 15:30 uur 3 gliders.
Aandachtspunt 10: Op 25-10-1944 Den Dungen wordt bevrijd
de geallieerden komen hier Den Dungen binnen.
Tevens aansluiting fietsroute Sint Michielsgestel: Vanaf hier
door fietsen over de Gestelseweg, op de hoek SchijndelsewegVestdijkstraat is een aansluiting.
Via Molen naar Dungense kerk.
Aandachtspunt 11: Heilig Hartplein

Bijschrift bij de zwart-wit foto: In den dood vereenigd. Op het
kerkpleintje te Den Dungen liggen voor het beeld van het H. Hart drie
Nederlandsche militairen: Een majoor, een sergeant en een soldaat
begraven met acht Duitsche soldaten. Een Hollandsche en Duitsche helm
zijn onder de kruisen vast gemetseld.

RA

Litserstraat

Aandachtspunt 12: Dungense kerk: in 1943 worden alle 3 de
klokken afgevoerd. Op de zijmuur rechts staan 3
gedenkstenen voor de gevallenen.

RD

Litserstraat

Aankomst bij het vertrekpunt: Litserborg, mogelijkheid voor
een consumptie. Hier is tevens het boekje “over kostbare
vrijheid” en “Toen kwam de oorlog” te koop, met daarin meer
informatie over Den Dungen en de gemeente SintMichielsgestel in oorlogstijd.

