
Op 21 september tijdens de manifestatie ‘Vrijheidspad’ 
in Stramproy verschijnt het boek Stramproyer oorlogs-
geheimen en vrijheidspaden. In de uitgave komt naast de 
Eerste Wereldoorlog die honderd jaar geleden begon, ook 
de Tweede Wereldoorlog aan bod, want op 22 september 
1944 (dus binnenkort 70 jaar geleden) werd Stramproy 
bevrijd. Hoewel Nederland offi cieel buiten het confl ict van 
de Eerste Wereldoorlog bleef, had dit strijdtoneel de nodige 
impact op het grensdorp wat betreft vluchtelingen uit 
Frankrijk en België die hier arriveerden. Het beruchte 
smokkelen vond vooral plaats in de eerste helft van de 
twintigste eeuw.

Verhalen over Duitse spionnen die al ruim vóór aanvang de Tweede 
Wereldoorlog locaties in beeld brachten, komen uit Tungelroy en 
Stramproy. Het over de grens brengen door verzetsmensen  van 
geallieerde piloten en door de Duitsers gezochte personen in de 
Tweede Wereldoorlog, was niet zonder risico’s. Deze verzetsmensen 
waren wat deze regio betreft afkomstig uit Stramproy, Tungelroy en 
Weert. Hiertoe werden drie hoofdroutes door het dorp uitgezet, die 
naderhand als ‘vrijheidspaden’ te boek stonden. De dorpsdelen waar 
de passanten voornamelijk de grens passeerden, waren de Hei en 
het Breivin. De bijzonderheden van deze gehuchten krijgen in 
toegevoegde verhalen extra allure, zoals de jarenlange zoektocht 
naar de verloren gewaande ‘Blauwe Steen’, die het vroegere gebied 
van het vorstendom Thorn markeerde. Dit verhaal sluit aan bij de 
derde mijlpaal in dit herdenkingsjaar, want 175 jaar geleden werd 
Stramproy een grensdorp. 

In het boek zijn verder veel onbekende verhalen en feiten 
te vinden, vooral uit de Tweede Wereldoorlog. Verhalen 
waar vaak tientallen jaren over gezwegen werd, omdat in 
het verzetswerk zwijgplicht als essentieel gegeven 
heerste. Toch kwam in Stramproy ook collaboratie en 
verraad voor en de nasleep hiervan bracht de nodige 
verdeeldheid in het dorp. Soms waren jarenlange 
gewetenswroeging en traumatisch verwerking het gevolg 
voor mensen uit het verzet. Verspreid door het boek kan 
men drie hoofd-stukken aantreffen die gebaseerd zijn op 
het bewogen leven van de bevrijder van Stramproy: Pierre 
Benoy uit Antwerpen. 
Vanaf de Eerste Wereldoorlog woonde hij twaalf jaar 
in Stramproy en als geallieerde beroepssoldaat in het 
Engelse leger schreef hij naderhand de bevrijding van 
Stramproy op zijn naam.

Wat betekende de wereldoorlogen 
voor het grensdorp Stramproy? 

Spionnen

In het boek zijn verder veel onbekende verhalen en feiten 

Verdeeldheid in dorp



De eerste vijftig jaar na de bevrijding werd algemeen aangenomen en op schrift gesteld dat Stramproy door de 
Engelsen op 22 september 1944 werd bevrijd; pas de laatste twintig jaar waren er stemmen die beweerden dat het 
de Brigade Piron was, die Stramproy bevrijdde. Bij het herdenkingmonument ‘Koningin van de Vrede’ kwam zelfs een 
plaquette met de naam van deze brigade, samengesteld uit Belgische militairen. In het boek wordt aan de hand van 
diverse geschriften en de nodige getuigenissen uitgelegd dat het onmiskenbaar de Engelsen waren die Stramproy 
als bevrijders binnen trokken. 

Mijn bestelling

Ondergetekende wil ….. exemplaren van het boek “Stramproyer oorlogsgeheimen en 
vrijheidspaden” bestellen. 

Naam:……………………………………………………
Adres: …………………………………………………..
Plaats: ………………………………………………….

Betaling vindt plaats: 
O Door overmaking van het bedrag op rekening NL17RABO0149990073 vóór 21 september            
   2014.
O Bij het afhalen op 21 september tijdens de manifestatie ‘Vrijheidspaden’ in Stramproy.
O Na 22 september 2014 bij boekhandel Benelux.

Handtekening: 

Om antwoorden te vinden op veel vragen werd er heel wat speurwerk verricht door Bert Lenaers die de uitgave 
coördineerde en schrijver Leo Janissen, terwijl  Harry Seevens naast interviews, ook de lay-out van het boek 
verzorgde. De uitgave werd mogelijk gemaakt onder auspiciën van de Dorpsraad Stramproy en de plaatselijke 
Heemkundevereniging. Tal van foto’s en illustraties maken het ingebonden boek tot een verzorgde en waardevolle 
uitgave. 

Het 120 pagina tellende boek kost bij 
voorinschrijving tot 21 september 15 euro; 
daarna kan men het boek bij Boekhandel Benelux 
in Stramproy voor 20 euro kopen.

Het boek Stramproyer oorlogsgeheimen en 
vrijheidspaden kan men bestellen via bijgaand 
formulier. Bij voorinschrijving bedraagt de prijs 
€ 15,00. Na 21 september 2014 is de prijs 
€ 20,00. Betaling kan door overmaking op 
rekening NL17RABO0149990073, onder 
vermelding van naam en adres en aantal. De 
ingevulde formulieren kunnen bij boekhandel 
Benelux, Julianastraat 8, 6039 AJ Stram-
proy, ingeleverd worden.

Bevrijders?

Waardevolle uitgave

Bestelformulier


