
De herdenkingsmonumenten van Maasdonk 
 

Stil eerbetoon aan dierbare mensen 
 
 
 
Je vindt ze overal in Maasdonk, kleine monumenten en grote. Ze zijn opgericht ter nagedachtenis, uit 
dankbaarheid of als hartekreet. Ze zijn er zichtbaar en onzichtbaar, er zijn kleine monumentjes op 
privéterrein waar een stille groet gepast is en er zijn plekken in Maasdonk waar we op 4 mei 
gezamenlijk herdenken en twee minuten stilte in acht nemen voor hen die vielen.  
 
 
Geffen 
Op de hoek van de Veldstraat en de Lambertusstraat 
stond sinds 1991 het beeld dat beeldhouwster Inez 
Oerlemans-Hegeman maakte. De bronzen vogelfiguur 
symboliseerde vrijheid. Ironisch genoeg gold die 
vrijheid niet voor het beeld zelf want in juli 2011 werd 
het gestolen. Het huidige monument dat staat voor 
Vrede, vrijheid, veiligheid en verdraagzaamheid, werd 
in oktober 2012 onthuld. Ook dit kunstwerk is gemaakt 
door Inez Oerlemans-Hegeman. 
 
 
Nuland 
Op de hoek van de Heiweg en de Dorpsstraat ligt het 
oorlogsmonument dat ontworpen werd door architect Ad 
van den Bosch, die tevens voorzitter is van Heemkunde 
Werkgroep Nuwelant. Het monument is in 1990 opgericht 
op de plaats waar in de Tweede Wereldoorlog een tijde-
lijke begraafplaats voor militairen lag. De windroos in het 
midden symboliseert het gegeven dat de in Nuland 
gevallen slachtoffers uit alle windrichtingen kwamen. Het 
monument werd op 4 mei 1990 onthuld door toenmalig 
burgemeester P.J.A. Schwiebbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuland 
Tegen de gevel van de Sint Jans Onthoofding kerk ligt het 
herdenkingsmonument voor omgekomen evacués die in 
Nuland onderdak hadden gevonden.  
 
  

Even stil zijn, herdenken 
In gedachten bij zovelen 
met een brok in mijn keel 

 



Vinkel  
Aan het Pastoor Vogelsplein staat het monument ter nagedachtenis aan 
Chris van der Loop uit Vinkel die in 2000 omkwam bij een caféruzie 
waarvan hij geen deel uitmaakte. Inez Oerlemans-Hegeman uit Geffen 
ontwierp het bronzen kunstwerk Hartenkreet/Gebroken Hart. Begin 
2005 wordt het kunstwerk gestolen, tot grote verontwaardiging van 
velen. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van inwoners, bedrijven en 
instellingen komt er genoeg geld bij elkaar om een nieuw beeld te laten 
vervaardigen. Nog datzelfde jaar wordt een replica geplaatst van het 
oorspronkelijke beeld. Het kunstwerk is geadopteerd door groep 8 van 
de Mariaschool in Vinkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vinkel 
Aan de gemeentegrens bij Kaathoven staat een klein herdenkingsmonument voor de bemanning van 
twee Britse bommenwerpers die hier op respectievelijk 21 en 22 juni 1943 werden neergehaald door 
Duitse nachtjagers. Beide Halifax toestellen waren vanuit Lisset in Groot Brittannië onderweg naar 
bombardementsdoelen in Krefeld en Mülheim. Van de bemanning van het eerste toestel kwamen vijf 
personen om en werden drie personen vermist. Van het tweede toestel kwamen zes 
bemanningsleden om. Een zevende bemanningslid wist met zijn parachute veilig de grond te 
bereiken maar werd later in Den Dungen krijgsgevangene gemaakt. Het monument verbeeldt een 
vliegtuigbemanning en werd ontworpen door kunstenaar Peter Naylor. Het origineel, een manshoge 
versie, staat in Lisset. Speciaal voor het 
Vinkelse monument vervaardigde de 
kunstenaar een miniatuur. De herdenkings-
plek werd ontworpen door Ad van Zantvoort, 
die samen met Jeff Edwards (familielid van 
een der omgekomenen) het initiatief tot 
oprichting van dit monument nam. De 
onthulling vond plaats in juli 2013.  
 
 
 
Vinkel 
Bij de begraafplaats aan de Lindenlaan in Vinkel ligt voor de ingang de afscheidsplaats waar de 

ábsoute’ plaatsvindt bij begrafenissen. Een ritueel waarbij de 
priester de kist met wijwater besprenkelt en bewierookt, 
onder het uitspreken van gebeden. De witte muur die hier 
staat bevat een kunstwerk in wit natuursteen waarop Jezus 
en zijn twaalf apostelen te zien zijn.  Bert Schoones van het 
Vinkelse kerkbestuur weet waar het kunstwerk vandaan 
komt: het is in eeuwige bruikleen gegeven aan de kerk door 
het Vinkelse aannemersbedrijf De Valk, dat het kunstwerk 

Respect begint bij jezelf 
Wie zichzelf respecteert 

heeft geen moeite 
anderen te respecteren 



redde en conserveerde bij sloopwerkzaamheden in de zusterkapel van het voormalige Carolus 
ziekenhuis in de Bossche Jan-Heinstraat. Links en rechts van de muur zijn gedenkplaten aangebracht 
met de namen van de Vinkelse oorlogsslachtoffers, die tot en met 2013 op deze plaats herdacht en 
geëerd werden. Sinds 2014 vindt dodenherdenking op 4 mei plaats bij het nieuwe oorlogsmonument 
aan het kerkplein.  
 
 
 
 
 
 
 
Vinkel 
Eveneens in 2013 werd aan de Lindelaan een nieuw 
oorlogsmonument opgericht op initiatief van Albert 
van den Elzen. Twee gedenkstenen staan tussen 
gemetselde pilaren waarop een betonnen balk rust. 
Het monument staat er ter nagedachtenis aan alle 
slachtoffers van oorlogsgeweld en vermeldt op de 
rechter gedenksteen de namen van vijf inwoners: Piet 
van der Lee, Antoon Ploegmakers, Antonia 
Gloudemans-Ploegmakers, Harry Bongers en Piet van 
Venrooij. Het monument werd op 22 juni onthuld 
door familieleden van de slachtoffers.  
 
 
 
Geffen 

Tegen de muur van de kapel die onderdeel is van het 
complex ‘Het Oude Klooster’ in Geffen staat dit kleine 
herdenkingsmonument voor de zuster van Liefde die hier 
in 1856 hun Liefdehuis betrokken. De zusters waren 
grotendeels zelfvoorzienend met hun eigen boerderij. 
Binnen de Geffense gemeenschap waren zij actief in de 
ouderenzorg, het onderwijs en de weeszorg. Ook namen 
zij de zorg in het kader van het Wit-Gele Kruis voor hun 
rekening. In de tuin van het klooster lag ooit een klein 
kerkhof dat verdween toen de zusters in de zestiger jaren 
werden herbegraven op het parochiekerkhof. In 2006 
werd deze zerk geplaatst als eerbetoon aan de overleden 
zusters en hun vele goede werken.  

 
 
 
 
 
 
Mechtilde Meijer, 2014 

De mensheid maakt een einde aan 
de oorlog, of de oorlog maakt een 

einde aan de mensheid 
(John F. Kennedy) 

 


