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Toine Detrie was de enige Maastrichtse soldaat die sneuvelde bij de Duitse inval op 10 mei 1940. Afbeelding: 
Oorlogsgravenstichting  

 
Maastrichtenaar Toine Detrie werd op tien mei 1940 doodgeschoten toen hij de sluis bij Limmel 
verdedigde. Hij krijgt 79 jaar later een eerbetoon. De plek waar hij sneuvelde heet nu het Korporaal 
A. Detriepark. 
 
Antonius Cornelus Hubertus Detrie, roepnaam Toine, werd op 16 september 1911 geboren in 
Meerssen. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, op 10 mei 1940, woonde hij bij zijn ouders 
aan het Orleansplein in Maastricht. Hij was dienstplichtig korporaal bij de 1e Reserve Grens 
Compagnie. In gevecht met Duitse soldaten bij de sluis van Limmel werd hij op slag gedood door een 
schot in de hartstreek. Hij was 28 jaar. 
 
Sluis 
De feiten zijn nagetrokken door de Commissie Naamgeving, die de gemeente Maastricht adviseert bij 
het geven van namen aan straten. Een heringerichte openbare ruimte van circa vijftig bij vijftig meter 
tussen de sluis bij Limmel en de Ankerkade moest een naam krijgen. Het is de plek waar Detrie 
sneuvelde. Het college van B&W heeft het voorstel bekrachtigd. 
  



Moedig 
In het advies van de Commissie aan het stadsbestuur staat te lezen: Korporaal Detrie kreeg op 7 
februari 1948 postuum het Bronzen Kruis toegekend, ‘omdat hij zich door moedig optreden 
tegenover de vijand onderscheidde door in de vroege morgen van 10 mei 1940, ingedeeld bij de 
zwakke bezetting van sluis vier in het Julianakanaal bij Borgharen (Limmel), een poging van de vijand 
om dit object te overvallen te helpen afslaan en tenslotte, nadat de overmachtige vijand reeds zware 
verliezen waren toegebracht, te sneuvelen.’ 
 
Het bijzondere aan Detrie is dat hij de enige Maastrichtse soldaat was die in zijn eigen stad 
gesneuveld is bij de inval van de Duitsers. In totaal sneuvelden bij het begin van de oorlog zes 
Nederlandse soldaten in Maastricht.  
 
Plaquette 
Maastrichtenaar Harrie Bergers ijverde vijf jaar geleden voor een eerbetoon aan Detrie in de vorm 
van een straatnaam of een plaquette. De gemeente ging daar niet in mee, ‘want dan doe je de 
andere militairen die hier sneuvelden tekort’. Wel kreeg Detrie toen een vermelding op de plaquette 
naast de Servaasbrug en op de gedenkplaat aan de muur bij de Servaasbasiliek.  
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