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Naam Plaquette in het NS-station 
Omschrijving  
(max 200 karakters): 

Plaquette in het NS-station  
Plaats: Station Horst-Sevenum   
Eigenaar:  
Jaar van oprichting:  
OM-045  

Lat: 51,4516446  
Lng: 6,0523973 
Categorie: Oorlogsmonumenten 
Foto's (max. 6) 
Bestandsnamen benoemen 
en opslaan in map van het 
item. 
 
Afmeting: 460 x 345 pixels  
(4:3) 

 
Titel: Plaquette in het NS-station 
Omschrijving:  
 
 

De plaquette in het NS-station te Horst-Sevenum is aangebracht 
ter nagedachtenis aan twee personeelsleden van de Nederlandse 
Spoorwegen, die tijdens de bezettingsjaren door 
oorlogshandelingen zijn omgekomen, te weten: A. van der Burgt 
uit Sevenum en P.M.L. Derix uit Horst.  
 
De 29-jarige railwachter Peter Matthijs Leonard Derix werd op 15 
juli 1944 door twee leden van de Landmacht Nederland, in het 
bijzijn van een lid van de Duitse Wehrmacht, doodgeschoten toen 
zij hem wilden arresteren.  
 
Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de 
Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te 
gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke 
plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, 
behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers. 
 
De plaquette in het NS-station te Horst-Sevenum is uitgevoerd in 
koper.  
 
De tekst op de plaquette luidt:  
 



 
 

   Boerenland routes Inventarisatiedocument POI’s 
 
 

Inventarisatie no: OM-045 
 
Plaats: Horst 

'TER GEDACHTENIS  
AAN HEN DIE VIELEN  
1940 - 1945  
A. VAN DER BURGT  
P.M.L. DERIX'.  
 
Onder de namen is een afbeelding van een gevleugeld wiel 
aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse 
Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is 
aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De namen 
van de omgekomen personeelsleden staan ook vermeld op het 
'Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.  
 
 
De plaquette bevond zich oorspronkelijk in de wachtkamer van 
het station. Na het opheffen van de loketten is het gedenkteken 
aan de buitenmuur van het stationsgebouw bevestigd. 
 
De plaquette is bevestigd aan de buitenmuur van het 
stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Horst-
Sevenum. 
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