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De Stichting Uden in Geschriften geeft al sinds 2003 met regelmaat boeken en boekjes uit 
die betrekking hebben de geschiedenis van Uden, Volkel en Odiliapeel. 
 
Binnen de stichting is zowel een geschiedkundige als een taalkundige redactie met ieder 
hun eigen vakgebied. Tot slot buigt de eindredactie nog eens over een uit te geven boek. 
Toch is het onvermijdelijk gebleken om altijd geheel foutloos te werken. 
Iets dat overigens iedere auteur uit eigen ervaring zal beamen. 
 
Daarom maken we gebruik onze website om per uitgave een erratum toe te voegen aan 
de titels. 
Gelukkig blijkt het tot op heden slechts bij enkele van onze publicaties nodig te zijn om een 
dergelijke toevoeging te plaatsen. 
 
 
Boek 29: Opdat zij herinnerd blijven 
  De Udense slachtoffers van oorlogen, vervolgingen en missies 

vanaf mei 1940 
 
Antoon Verbakel i.s.m. Luciën Bressers en Adriaan Sanders, 2019. 
 
 
Blz. 184: Johanna Hendrica Maria van Dijck 
overleden op 07-10-1944 te Uden toevoegen: in het kerkdorp Odiliapeel 
 
 
Nadat het boek is uitgebracht zijn er nog meer slachtoffers gevonden die een plaats 
verdienen in het boek. 
Onze welgemeende excuses aan de nabestaanden. 
 
  

http://www.udeningeschriften.nl/


OUD-INWONER VAN DE GEMEENTE UDEN, 

GEDURENDE W.O. II DOOR OORLOGSOMSTANDIGHEDEN OMGEKOMEN 

********************************** 
Categorie 1D: elders geboren en ten tijde van overlijden elders woonachtig, 

doch enige tijd woonachtig geweest in Uden 

Subcategorie d: Jodenvervolging in Europa onder Duits regime 

 

Lydia HAAS 
Geboren: 03-01-1865 te Waldniel, Duitsland. 

Overleden: 02-04-1943 te Sobibor, Polen. 

Begraven: niet bekend, vergast. 

Ouders:  Simon Haas  en 

Esther Harff. 

Burgerl. staat: 1
e
 huwelijk mogelijk in Waldniel? met koopman Machiel van Blijdenstijn, 

geboren op 12-10-1851 te Uden en overleden op 31-03-1918 te Den Bosch. 

2
e
 huwelijk op 24-01-1923 te Amsterdam met makelaar Mozes Hoost, 57 jaar oud 

en weduwnaar van Marianne Wolder. 

Beroep:  niet bekend. 

Adres Uden: vanaf 07-06-1895, komende vanuit Mönchengladbach in Duitsland, op het adres 

Schafstraat ST 74; dit adres is later vernummerd tot ST 68. Nu Markt 20-22. 

Adres elders: Op 24-05-1902 is zij met haar man, dochter Wilhelmina (1896) en zoon Johan (1898) 

uitgeschreven met bestemming Den Bosch. 

Na het overlijden van haar eerste echtgenoot is zij naar Amsterdam verhuisd. 

In 1943 was haar adres Maasstraat 130, 2 hoog. 

 

Oorlogsleed. 

Schoondochter Geertruida van Blijdenstijn-Simons probeerde haar schoonmoeder nog te redden uit 

Westerbork, maar toen was ze al op transport gezet. 

Haar zoon Johan van Blijdenstijn, geboren op 18-11-1898 te Uden en overleden op 30-09-1942 te 

Auschwitz, Polen wordt beschreven op bladzijde 76 van dit boek. 

 

Zij is als oorlogsslachtoffer opgenomen in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting te Den 

Haag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwijzing literatuur, publicaties: 

 

 

  



OUD-INWONER VAN DE GEMEENTE UDEN, 

GEDURENDE W.O. II DOOR OORLOGSOMSTANDIGHEDEN OMGEKOMEN 

********************************** 
Categorie 1D: elders geboren en ten tijde van overlijden elders woonachtig, 

doch enige tijd woonachtig geweest in Uden 

Subcategorie b: verzet 

 

Louis LINDEN 
Geboren: 19-05-1918 te Uden, vluchtoord. 

Overleden: 13-09-1944 te Neeroeteren, België. 

Begraven op: te Neeroeteren 

Ouders:  Jan Jozef (Jef) Linden en Maria Sophia (Maria) Erkens. 

Burgerl. staat: ongehuwd. 

Beroep:   

Adres Uden: Vluchtoord 

Adres elders: Op 13-12-1918 is het gezin, vader, moeder en drie zonen, vertrokken naar elders. 

 

Oorlogsleed. 

Zie onderaan. 

 

 
 

Grafzerk op de begraafplaats te Neeroeteren, België. 



 
 

  



Verwijzing literatuur, publicaties: 

“Kapel van de Weerstand“ 

Kapel opgericht na de Tweede Wereldoorlog voor de herdenking van de gestorven verzetsstrijders uit de 

streek. De kapel is gelegen aan de rand van het bos “Schootsheide”. 

Buiten de belangrijke historische waarde van de kapel is dit ook een belangrijk oriëntatiepunt in de 

omgeving. 
De kapel werd opgericht voor de herdenking van de omgekomen verzetslieden van het Geheim Leger, een 

gewapende Belgische verzetsgroepering, ook gekend als “Het Leger van België”. Het symbool van deze 

verzetsgroep is een omgekeerde driehoek met leeuwenkop. Dit symbool werd op verschillende plaatsen aan 

de kapel aangebracht. Het Geheim Leger was vooral actief vanaf 1944, na de landing van de geallieerden in 

Normandië. In september 1944 verzamelden verschillende verzetsstrijders in dit bos om samen met de 

geallieerden de Duitsers aan te vallen. Door verraad waren de Duitse troepen op de hoogte van de 

voorbereidingen en vielen ze de schuilplaats in Rotem, codenaam Anatol, aan waarbij begin september meer 

dan 130 verzetslieden uit de streek gedood of gevangen genomen werden. In het bos zouden zich op de 

plaatsen waar verzetslieden werden doodgeschoten kruisen bevinden. De ligging van één kruis is bekend, 

namelijk aan de Weerstandersweg in Neeroeteren - Maaseik. Het is een ijzeren kruis met gedenkplaatje: 

“Hier vielen voor/ het vaderland/ Alfons Liberloo/ Louis Linden/ Laurent Dillen/ op 13 september 1944”. 

De namen van de gestorven verzetsstrijders aan het kruis zijn ook vermeld bij de gedenkplaten aan de kapel. 

 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/215579  
 

 

 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/215579

