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WOORDJE VOORAF 

Ti 
*-J'\\. werk, dat in twee delen zal verschijnen, heeft niet 

de bedoeling volledigheid te betrachten. 

Aan het begrip „Stramproy en Omgeving" wordt niet 

steeds de hand gehouden, noch aan het vermelden 

van rechtstreekse oorlogshandelingen alléén. 

Bij het releveren van brieven van het Nederlands 

Episcopaat is nooit van die brieven inzage genome n 

dus alleen na voorlezing in de Kath. kerken uit het 

hoofd samenvattend, geciteerd. 

Voor op- en aanmerkingen van allerlei aard, die het 

tweede deel eventueel met aanvulling van het eerste-

kunnen ten goede komen, houd ik mij beleefd aan

bevolen. 

Hartelijk dank aan allen voor welwillende medewer

king. 

W I L L E M L E N A E R S 

Stramproy, Juli 1945. 
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VOORSPEL 

1936 
Voor de Landsverdediging worden o.a. te Nederweert 

enige kazematten gebouwd langs de Zuid-Willemsvaart. 

1957 
In November werd de nieuwe kazerne te Caulille (B.) 

aanbesteed. Laagste inschrijver was Luyckx-van Heukelom 
te Lommei voor 1.826.881 francs. 

1958 
Maart 29. Roermond en Weert krijgen vandaag gar

nizoen. Roermond was reeds garnizoensplaats tot 1922: 
het 13e regiment Infanterie vond er b.v. huisvesting. In 
Weert moeten de soldaten voorlopig bij burgers inkwar
tier, over enkele maanden gaan ze naar de nieuwe ba
rakken die nu bij de „IJzeren Man" in aanbouw zijn. 

September 28. Gedeeltelijke mobilisatie in Nederland: 
oproeping der grenstroepen. Prijsopdrijving van enige 
levensmiddelen. Heden, voor Weert kermis Woensdagzijn 
alle ontspanningsgelegenheden gesloten. Spanning oorlogs
vrees, gedrukte stemming. De school te Molenbeersel (B.) 
is voorlopig gesloten, omdat alle onderwijzers in militairen 
dienst zijn. 

30. Bid- en boetedag in alle R.K. kerken door de Ne
derlandse Bisschoppen bepaald. 

November. Men spreekt hier met verontwaardiging over 
de Jodenvervolging in Duitsland. 

December 4. Oeld inzameling op het kerkplein voor de 
vervolgden van geloof en ras. 
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1959 
Mobilisatie. Bureaux en bureaucratie/. Toewijding van 

het dekenaat Weert aan Onze Lieve Vrouw. 

l V p r i l 9. H.M. Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins 
Bernard bezochten tijdens de Paasdagen o.a. Nederweert. 

11. Internationale spanning. Gedeeltelijke mobilisatie 
grens.bataillons. Ongeveer 40 soldaten in Stramproy inge
kwartierd. 

12. Ongeveer 100 soldaten brengen in het dorp en bij 
de brug in Tungelroy wegversperringen aan. 

13. Soldaten maken machine, geweerstellingen langs 
de Tungelroyse beek van „Heurs Kouk" tot in de „Vlood". 

25. Het verkeer naar Tungelroy over de Vloedbrug is 
met bomen, zand en prikkeldraad versperd. 

Mei, 23. Pater H. de Greeve, de hoogbegaafde redenaar 
spreekt bij het 20.jarig beslaan der Burgerwacht. 
De Stramproyse burgerwacht werd opgericht 19 Januari 
1919 en de Vrijwillige Brigade 23 Maart 1919. 

Juni, 9. Vandaag, Vrijdag, in alle kerken van het bis
dom Roermond Lof op voorschrift van Z.H.Exc. Mgr. Dr. 
G. Lemmens daar wegens grote droogte veldvruchten in 
gevaar zijn. 

Juli 23. Eerste steenlegging der St. Josephs kerk te 
Keent.Weert, bekend als „garnizoenskerk". 

Augustus, 7. Nationale feestdag wegens de geboorte 
van Prinses Irene, de tweede dochter van ons Vorstenhuis. 
De 200 arbeiders, die in het Are-ven door het waterschap, 
,Midden.Limburg' zijn te werk gesteld, hebben vrij-af. 

23. De kleine verloven zijn ingetrokken. 
24. Door aanplakking is bekend gemaakt dat morgen 

de voormobilisatie plaats heeft!. Een onweer woedt in de 
richting Roermond.. Hier, en in de Belgische omgeving * 
dachten sommigen dat de kanonnen al langs de Maas bul. 
derden!. 

28. De mobilisatie in Nederland afgekondigd. Konin. 
gin Wilhelmina houdt een radio.rede over ieders plicht 
Om 2y2 uur luidden hier de alarmklokken. Ook op Vrijdag 
31 Juli 1914 werd de algemene mobilisatie met klokkenge. 
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beier aangekondigd. Elders nam de radio deze klokken-
taak over. De grote landbouwtenloonsielling en vee.prijs-
kamp te Molenbeersel (B.) wordt nu plotseling wegens de 
mobilisatie ook van het Belgische leger, gesloten. Bezoekers 
spoedden zich terneer geslagen naar huis. Levensmiddelen 
worden opgeslagen, of, m.a.w. gehamsterd. Kermis te Ne-
derweerl verstoord. 

2% Mobilisatie: het werk ligt grotendeels stil. Grote 
drukte te Weert wegens paardenvordering voor het Ned. 
leger, voor Weert en omgeving. Pony's en oude of gebrekki
ge dieren zijn van vordering vrijgesteld. In Weert werd 
voor f. 800,000 gevorderd. Uit Stramproy werden 5 paar
den uitgezocht, uit Weert, e.o. ongeveer 150. Weldra ratel
de een trein met 30 wagons, elk met 16 'paarden, naar de 
Hollandsche Waterlinie uit de Limburgse streken. 

De oudheidkundige kring „de Aldenborgh" Weerl heeft 
het Voorgenomen bezoek aan de Waterbouwtentoonstelling 
te Luik afgelast. 

30. Ontevredenheid bij sommigen in verband met paar. 
den en motorvergoeding. 

31. De laatste dagen zijn door een legertje hulpamb
tenaren de levensmiddelen voorraden bij den handel opge
schreven en voor verdeling of distributie beschikbaar ge
steld. Ned. kommiezen laten daarom oogluikend toe dat in 
België tarwebloem wordt gehaald. 

September, 1. Op bepaalde plaatsen worden door de 
Regering ,bureauhouders' aangesteld. Tot kantoorhouder 
te Tungelroy werd benoemd Math. Kluskens, Pzn. Dit kan. 
toor, no 13, krijgt de voedselvoorziening te regelen van 
mens en dier van Stramproy, Swartbroek en Tungelroy 
De Ned. Regering heeft natuurlijk de laatste dagen legio 
maatregelen genomen. Volgens een radicbericht van het 
Algemeen Ned. Persbureau (A.N.P.) van 10.30 uur n.m. 
is geheel Nederland nu in staat van oorlog verklaard. 

3. De eerste plechtige H. Mis van pater Harie Moonen 
den vierden pater Redemptorist (C.s.S.R.) en priester.zoon 
uit het gezin Maih. Moonen.Stals (Tölkesj Pater H. Moonen 
vervulde eerst zijn militairen dienstplicht alvorens deze 
gewijde loopbaan te kiezen. Vandaag vergadering betref
fende ,broodkaarten' en andere toekomstige narigheid. 

5. De Vloedbrug is nog steeds versperd. In Molenbeer. 
sel (B.) zijn nu ongeveer 200 Belgische soldaten gelegerd. 
Eergisteravond' werden door de Belgen 15 eiken geveld 
aan de ,PaoP, langs weg Stramproy.Molenbeersel. Vrees 
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voor mogelijke evacuatie, o.a. van Nederweert. De electri. 
sche straatverlichting zal in het a.s. winterseizoen 's nachts 
blijven branden. 

7. Proefalarm. Het sein ,gevaar' werd door de fluit 
der roomboterfabriek St. Antonius, Abt, gegeven, het teken 
,veilig' werd door klokgelui aangekondigd. Gisteren de 
eerste distributiekaaren, groen bedrukt, 26 bonnen, op het 
gemeentehuis afgehaald. Zes bedienden werken nu op het 
bureau te Tungelroy. Tot leider of directeur van distribu
tiekring 275, waartoe behoren Weert, Nederweert en 
Stramproy werd onlangs aangesteld Th. Rooymans te 
Weerl. De Bisschop van Roermond schrijft gebeden Voor 
de vrede voor. 

10. Dekenale toewijding aan O.L. Vrouw te Weert 
Aanwezig waren Mgr. dr. G. Lemmens, deken Souren, pa
ter Hupperts en veel andere priesters. Na de plechtigheid 
heerste er o.a. een ongekende drukte aan de Maaspoort. 
Geen kermis te Stramproy, wel een paar kraampjes aan 
Smeijers ,v.h. café Du Tram. Ook in Heythuysen is de ker
mis voor deze dagen afgelast. 

13. In café Smeijers Lies, wed. J. Hermans, voor de Ie 
maal zitdag voor Stramproy als agentschap van bureau 13 

14. Jan Steijvers, gemeente.wegwerker, plaatst de Ned. 
driekleur op kerktoren van Stramproy. 

18. Particuliere maalmolens bij de boeren op last van 
het voedselbureau verzegeld. 

20. Nederlandse soldaten rooien hier en daar bij de 
boeren aardappelen in vrije uren, bijverdienste voor ge
schoolde krachten. 

"24 „Doe gewoon", zo houden de bladen het publiek 
voor, „dan gaat het ook gewoon!" 

25,. Naast de ronde poort der voormalige brouwerij 
Verstappen 9 gedrukte Regeringsbekendmakingen. 

28. Luchtalarmproeven te Weert. Alle verkeer wordt 
vele minuten stilgelegd. Schrijver „schuilde" een kwartier 
in een huis aan de Maaseikerweg. 

October, 1. Plechtige Ie H. Mis van pater Bonifatius, 
Augustijn, Leo van de Winkel te Stramproy. 

3. De veestapel wordt weer eens geïnventariseerd. 
12;. Maalmolens bij de boeren mogen voorlopig weer 

werken onder toezicht van de ,bedrijfstoezichthouders', of 
Ib.t.h. De Belgische grens is hermetisch gesloten, betrapte 
smokkelaars moeten mee naar Hasselt. Alle bruggen in de 
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grote verkeerswegen zijn nu bewaakt door soldaten. 
14. De peelstreek is als met landmijnen bezaaid, ook 

'b|.v. in Weert, Nederweert wordt nog hard aan ,defensie' 
gewerkt, kazematfcenbouw, hindernissen. 

21. De Zaterdaguitgaven der nieuwsbladen gaan reeds 
veel zuiniger doen. 

127. De eerste ,stamkaarten' worden op het gemeente, 
(huis uitgereikt. De opsporingsdienst van rogge vereerde 
Stramproy met een bezoek. 

31-. Ned. soldaten houden sein_oefeningen in Stram
proy. 

November, 2. Hetvcementen fietspad vanaf Moesel tot 
Stramproy.grens is bijna klaar. 

11'. Henri de Gsreeve, pr. voor de radio over dreigendei 
vernjetigingsoorlog en . .. GOD,. 

1'2. Buitengewone spanning naar aanleiding van mili. 
taire werken in en om Weert. Hospitaaldienst paraat. 

13. Th. Ooms, Bocholt (B.) is heden wegens inundatie 
rond „de Veldjes" geëvacueerd, m.a.w. moeten vertrekken. 

18. In Weert zijn nu o.a. versperringen, asperges" e.d. 
aangebracht aan de Hoogpoort, Julianaplein en Maasstraat. 
Met een fiets aan de hand valt het menigeen lastig over 
deze hindernissen te komen. H. de Greeve in het „lichtba
ken": „Ren naar de touwen en reef de zeilen." Spanning 
en onrust. 

23. Onder het viaduct in de Maaseikerweg wordt beton 
gestort voor plaatsing „nieuwe asperges." 

December, 2. Hefboomactie van de Bond zonder Naam 
voor December: „Geen Vrede naar buiten zonder vrede 
naar binnen." 

14. In Weert ontvingen velen al aanwijzingen voor mo. 
gelijke evacuatie. 

131 Jacq. de Haan vervaardigde een film over de in. 
tocht van het garnizoen te Weert. Deze film werd o.a. he
den gedraaid voor de leden van ,de Aldenborgh' in hotel 
de Engel, Korenmarkt. 

25. Prins Bernard leest het Evangelie van Kerstmis 
voor de microfoon van de Ned. Christelijke Radio Vereni 
ging. (N.C.R.V.) 
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1940 
Duitse aanval op ons land. Evacuatie. Capitulatie. Krijgs
gevangenen keren terug. De O.D. Laat je aan de lopende 
band kieken. Toren van Weert omgewaaid. Bid-en boe-
tedag voor de gehele wereld. Winterhulp - actie. 

| J anuari, 18. In Weert is men druk bezig met de voor
bereiding der evacuatie onder leiding van Th. W. H. Sluy-
ters, oud.directeur der „H.I.M.A." Hedenavond wordt ver
gaderd in verband met de benoeming van 120 hulpgelei. 
ders. 

19.20. De afgelopen nacht was de koudste in Midden-
Limb. Bij' Roermond werd aan de Maas—18ys °C. gecon
stateerd. Bij zo'n temperatuur is het voor „onze jongens," 
de soldaten, erg om aan bruggen en op tal van andere 
plaatsen te schilderen of op wacht te staan. Veel menslie
vende dames gaven dan ook in deze barre winter belange
loos haar krachten door vaaardig en vlug voor de jongens 
wollen kleding te breien en te crocheteren. 

Maart, 30. Weert is in groepen voor de evacuatie in
gedeeld. „Groep 10," b.v. omvatte de bevolking van Hus. 
hoven en Boshoven, in totaal 843 personen. Hoofdgroep
leider was R. J. J. Henkens, h.d.s. Hushoven, Deze groep 
is gesplitst in 470 wielrijders, 108 voetgangers,57 zieken 
en hulpbehoevenden en 208 moeders en kinderen, waar
voor hulpgeleiders, leidsters en ordonnansen waren aange
wezen. Pater H. Berkers uit het Missiehuis der paters van 
den H. Geest was Geestelijk Verzorger. E.H.B.O.ers zouden 
nader worden opgegeven. De kerk op Vrakker was de ver
zamelplaats tegen luchtaanval of slecht weer. 

April, 13.. De staat van beleg wordt o.a. ook voor 
Stramproy afgekondigd. Weert ien meer andere plaatsen 
w;erden reeds in 1939 in staat van beleg verklaard. De 
weg Weert-Stramproy is momenteel voor voertuigen ge
heel versperd bij de brug in Tungelroy. Een Wagen stro 
voor Weert moest naar Stramproy terugkeren. Deze scher
pe versperring op rijweg en fietspad werd echter weldra 
opgeheven. 

14. De tentoonstelling „Vóór God" (platen, drukwerk, 
enz.) te Weert is nog geopend. Wegens toenemende span
ning draait in de stad heden geen bioscoop. Dei café's zijn 
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om 6 uur <n.m. gesloten. Sinds enige dagen is in Roermond 
een Joden.exodus begonnen. Honderden arbeiders en sol
daten werken aan „Defensie" langs de Zuid.Willemsvaart 

% en elders. Vergadering te Stramproy onder leiding van 
'burgemeester M. Stals over luchtbescherming en zelfbe-
veiliging. 

17. Te Hunsel overleed L. W. H. Henkens, reeds meer 
dan 25 jaar hoofd der school aldaar.'De overledene werd 
geboren te Neeritter 6 Jan. 1881. Vanaf 22 0 c t 1938 publi. 
cqerde hij de geschiedenis van zijn geliefd Hunsel in „de 
Nieuw1© Koerier". Leo Henkens was van 15 Mei 1906-1 
April 1914 als „tweede hoofd" te Stramproy werkzaam. 

18. Het hoofd van dienst der evacuatievoorbereiding 
van Weert maakt bekend dat voor „groep 10" Budel als 
vluchtoord is aangewezen. Voor de inkwartiering is ge
zorgd. De te volgen route wordt de volgende week bekend 
gemaakt. 

19. Nederland geheel in staat van beleg verklaard. 
26. Evenals groep 10 zullen de groepen 9 en 11, n.1. 

wijk Kanaal.Laar-Leuken naar Bjudel evacueren. De bur
gemeester van Weert mr. W. F. Kolkman waarschuwt: 

„Houdt U gereed. De afvoer der Burgerbevolking kan 
ieder ogenblik een aanvang nemen". 

„Zodra hel signaal of teken, dat de ontruiming gaat be
ginnen wordt gegeven, begeeft U zich terstond naar de U 
aangewezen verzamelplaats en meldt U bij Uwen Hulp
geleider. 

Het deponeren van sleutel en andere aanwijzingen vindt 
U op de algemene aanwijzingen voor Evacuatie, welke 
reeds lang in Uw bezit zijn. 

Het teken dat de ontruiming een andere aanvang neemt 
wordt gegeven door trompetters die per fiets met korte 
.stoten op de trompet door de stralen en wijken der stad 
zullen rijden". 

De hoofdgroepleidens waren gemachtigd bij evacuatie 
4iamens den burgemeester op te treden. 

Mei, 7. Verloven weer ingetrokken, morgen weer be
perkte treinenloop. 

9. De Nieuwe Koerier, een dagblad dat te Roermond 
verschijnt, ontleent o.m. het volgende aan het Duits Nieuws 
hureau, naar aanleiding der voorzorgsmaatregelen der 
Nederlandse regering: 

14 

„Zo meldt de Associated Press, dat zij van hoogst be
trouwbare zijde verneemt, dat twee Duitse legers van Bre. 
•men en Dusseldorf uit naar Nederland onderweg zijn en 
wel zo snel , dat zij elk ogenblik de grens kunnen berei
ken. De „betrouwbare bron" van deze militaire onzin is 
zoals wij kunnen vaststellen, het Engelse ministerie van 
voorlichting. Dit Engels ministerie van voorlichting is door 
de Duitse onthullingen over de directe plannen van Enge
land en Frankrijk zo getroffen, dat onder alle omstandig, 
heden deze afleidingsmanoeuvre in scène moest worden 
gezet"'. (Aldus het D.N.B. 

Vriend J. Thomassen hoofdredacteur, besloot 't artikel 
in de Nieuwe Koerier als volgt:,, . .. Leger en vloot zijn 
op hun hoede. Wij weten dat zij paraat zijn voor de be
scherming van ons land. Dat is afschrikwekkend voor 
eiken mogelijken aanvaller en dit is onze voortdurende ge. 
ruststelling". 

In de vorige oorlog 1914.1918 onthielden Belgische bla
den hun diensten aan Duitsland door tijdens de bezetting 
Ihun uitgaven te staken, b.v. in onze omgeving de „Maas. 
en Kempenbode" en het „Maeseycker Weekblad". Wel
licht verwachtten veel journalisten dat ook in Nederland 
na 9 Mei 1940, getuige b.v. het iets weemoedige artikel „ 
Persvrijheid", van 6 Febr. 1941 van de hoofdredactie 
INleuwe Koerier, waarin niets deed vermoeden, dat Ne
derland binnen 24 uren mede in oorlog zou geraken en 
waarin wij nog wel een geruststellende uitleg meenden te 
mogen geven van de regeringsmaatregelen der laatste da
gen." 

9 Mei 1940 klonk 'savonds in onze huiskamer het draad, 
loos bericht van het Alg. Ned. Persbureau: 

„Volgens berichten uit Brussel is de internationale, span. 
ning iets geweken." Duizenden vergeet_mij-nieten bloeiden 
schoon i'n' de hoven . . . . Tegen half twaalf 's avonds 
verden in Roermond doffe knallen uit oostelijke rich
ting gehoord. 

Eerst dacht men aan oefeningen doch de doffe dreun 
kwam nader en had plaats op eigen gebied. 

Berlijn maakte op 9 Mei bekend in besloten kring: 
„DEUTSCHE TRUPPPEN 
KOMMEN NICHT ALS FEINDE". 

„Die deutschen Truppen kommen nicht als Feinde des. 
Belgischen' und Niederlandischen Volkes: denn die Reichs. 
regierung hat diese Entwicklung weder gewollt noch her. 

1S 



/ 
beigeführt. Die Vieraratwortung dafür fallt auf England und 
Frankreich, die den Angriff gegen Deutschland auf Bel. 
gischem Gebiet und Niederlandischem Territorium in allen 
Einzelheiten vorbereitet haben, und auf die belgischen und 
Iniederlanüischen ^Regierungsstellen, die dieses geduldet 
[und begunstigt haben. 

(Die Reichsregierling erklart ferner, dasz Deutschland 
nicht.die Absicht hat, durch diese Masznahmen die Sou-
veranitat ides Königreiches Belgien und des Königireichesi 
ider Niederlande raoch den eujropaischen oder auszer-
europaischen Besiszstand dieser Lander jetzt oder in Zu. 
kunft anzutasten. 

Dje Königlich.Belgische und die Königlich-Niederlan-
(disdhe sRiegiej-ung aber haben es heu,te noch in der Hand, 
Idas Wo'hl ihrer Völker in letzter Stunde sicher zustellen, 
mldeim sie dafür sorgen, dasz den deutstihen Truppen kei. 
n'erlei <, Widerstand entgegengesetzt wird. 

Die Reichsregierung fordert die beiden Regierungen hier. 
mit auf, unverzüglich die hierfür erforderUchen Befehle 
zu.erteilen. Sollten die deutschen Truppen in Belgien oder 
den Niederlanden auf W i d e r s t a n d stoszen, so wird 
dieser m i t a l l e n M i t t e l n g e b r o c h e n werden. 

Für die sich daraüs ergebenden Folgen und Tür das danm 
unvermeidliche Blutvexgieszen würden die Königlich.Bel-
gische und die Königlich-Niederlandische Regierung aus-
schieszlich die Verantwortung zu tragen haben. 

Berlin, den 9 Mai 1940". 

Tot zover de Duitse soldatenkrant „Westfront" van 11 
Mei 1940, blz. 3. 
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10 MEI 

„GEBED" 

„De landen en de steden branden, 
de dood zaait zijn verschrikking rond: 

wij hebben niet, God, dan gevouwen handen, 
een angstig hart, een stamelende mond. 

Het is niet veel, doch als Gij ons wilt horen 
is het genoeg voor een nog zwarter tijd, 

en, zijn wij voor dit ogenblik verloren, 
wij winnen U - in eeuwigheid" 

Uit „Angelus" van Gabriël Smit. 

„DE ONBEKENDE SOLDAAT' 

. . . Als deez' oorlog weer voorbij is bouwt men dan ook 
wéér een graf? 

Voor dien dapp'ren onbekende, die voor 't land zijn leven gaf? 
Brengt men dan weer bloemenkransen, wordt 't geweer 

gepresenteerd 
Voor het grote leger doden, dat in d'enen wordt geëerd ? 
Maakt men dan door zulk een hulde weer zijn schuld aan 

allen goed, 
Die de razernij van d'oorlog moesten stillen met hun bloed? 
Was die eerste onbekende, die geen eer en hulde vroeg, 
Maar nog graag had willen leven, dan geen les, geen schuld 

genoeg? 
Zo stuurt men weer d'onbekende op zijn doelloos offer af 
Om hem later neer te leggen in een tweede ere graf 
Laat ons nu vast hulde, brengen - spoedig is het wellicht te 

laat 
Aan dien armen jongen kerel d'onbekenden frontsoldaat. 

Herman Kramer in „de Tijd', 11-11-1939 
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Omstreeks 4 uur in de morgen worden wij wakker door 
het geweldig schudden van deuren. Het vee op stal' wordt 
onrustig en de kippen doen angstig in de hokken. Groepen 
vliegtuigen van 20, 30 en meer volgen elkaar op,maüg noog 
ronkend van Duitsland naar westzuid-west. 

Wal betekent dat? Mensen hebben haastig wat kleren 
aangeschoten en praten hier en daar luidruchtig. „Ja, da 
's oorlog, ik had 't wel gedacht . . . . " Het kraakt'al har. 
der. Rond 6 uur werd de brug over de Tungelroyse beek 
vernield en wij voelden dat de grond tussen Tungelroy en 
Stramproy letterlijk openscheurde. In SepL 1937 werd 
deze brug in gewapend beton gebouwd door Jos. Demonte 
Weert, voor f 4399. In Molenbeersel (B.) werd de brug 
over de Neerbeek opgeblazen waarbij een drietal Belgische 
soldaten gedood werden. In alle richtingen kraakt het on. 
heilspellend, bruggen te Keipen, Nederweert, Weert, ga 
gerust een kwartiertje zo door. Kanonnen en machinege
weren o.a. bij Roermond en Wessem mengen zich plots 
in het triest concert van afbraak. Na 10 uur v.m. ongeveer 
zwegen geschut en m.gs. aan de Maas. De Duitsers'zijn de 
Maas overgestoken- M. Kemp zegt in de kleine Kroniek 
van, de Nedermaaas, Mei Juni 1940: „10 Mei. Zijn de 
Dwitsers op tal van punten binnengetrokken". 

Weert moet vluchten. De evacuatie die eerst goed gere
geld leek, loopt nu wat in het honderd want de stadsbrug 
Mj de haven is wat vroeg vernield, zodat tal van burgers 
in de stad „gevangen" zitten. Tungelroy en Stramproy 
kan wel 'n 2 a 3000 Weertenaren onderdak brengen docu 
AVeert rekent ook op Budel en de omgeving van Eindho
ven, als Veldhoven, Zeelst en andere plaatsen. Met enige 
moeite scharrelt men dan via een niet gezonken schip over 
de Zuid-Willemsvaart, vrouwen en kinderen huilen en ook 
veel mannen zijn in de haastige greep der oorlogsfeiten. 

Slechts het hoog nodige kan als bagage worden meege
nomen. Tegen 12 uur komen velen al te Stramproy aan. 

Het viaduct in den Maaseikerweg is vernield maar laat 
nog even verkeer toe. Over de Eltebosbrug, in de landweg 
Weerl-Dal naar Boc'holl, die niet door ons leger werd op
geblazen, is het op deze zonnige Meimorgen een drukte 
van wandelaars en fietsers. Wereld-geestelijken, Minder
broeders, Zusters, mannen, vrouwen, Jdeuters, zij willen 
naar buiten. 

De afweer was paraat doch de vliegtuigen trokken, 
zich het gepaf hiervan niet aan, met honderden zijn ze 
over het Weerter land gevlogen. 

De eleclrische stroomlevering is sinds vanmorgen ver. 
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broken zodat slechts zij die een radio-toestel met accu be
zitten wat slecht nieuws kunnen opvangen. Van gemeente, 
wege worden enige accu's van particulieren gevorderd 
voor het gemeente dienst apparaat. Doch in het A.N.B, 
rammelt het heden helaas niet zuinig, want in de n.m'. 
werd b.v. gemeld dat de Duitsers nog niet over de Maas 
waren, doch wij wisten van ooggetuigen dat de vijand voor 
de avond gezien was tussen Hunsel en Stramproy en in 
de andere dorpen in de richting Weert. Reclameplaten die 
vele winkelhuizen ontsierden als Ata, Vim, enz. zijn op 
last van Ned. autoriteiten vannacht verwijderd. Misschien 
dienden de platen als richtingwijzers. Mensen maken ijve
rig jacht op de overigens zo gesmade petroleum voor,ver-
lichting. Praktisch werkt niemand, veel vrouwen en moe
ders wenen. Rook en stof steeg hoog op toen de bruggen 
werden opgeblazen, vee werd van 't bruut lawaai schuw 
in de weiden. Omstreeks 1 uur n.m. zware rookwolken 
als van grote bosbrand in de Peel, Someren ongeveer. In 
de omgeving van Belgisch Eysden brandt het 'jrond 9^uuï". 

Zoeklichten 's avonds in het n.o., z.o., z. en westen. 
„St. Job" 1940 was een mooie dag: de vogels kweelden, 

de appelbomen bloeiden, de schoolkinderen hadden na
tuurlijk vrij, de meisjes kaatsten doch'de jeugdige „Hor
tensia" schreef terecht: 
„De ochtend van de tiende Mei, 

De zon rees aan de kim 
Toen viel er van de Oosterzij 

De vreemde macht hier in . . . . " 
Omstreeks 10 uur v.m. kwamen de eerste Duitse stoot, 

troepen het dorp Horn binnen, spoedig door grote leger
afdelingen gevolgd. 

Vandaag gaven hun leven voor het Vaderland, o.a. 
Jac. Reuvers, Heythuysen, patrouillegevecht te Klein 

Meers, Ger. Meyboom, Aroen, 25 j . kazemat van de Maas. 
linie, Sambeek, Pet. Koten, Nuth-Hommert, 21 j . spoor
brug Maastricht, Chr. Brueren, Baarlo, 29 j . Maasliniei 
Grubbenvorst, Lod. Rouschop, onderwijzer, Meyel, W. van 
Kooten, 40 j . serg. maj. Mil. Politie, K. Pollen 20 j . Beesel. 
Reuver, D. Terborg, Lonneker, M. de Wit, Drunen, F. 
Jansen, Loon op Zand, W. Pas, Borkel en Schaft, A. van 
de Bruggen, Cromvoort, L. Bennink, Hoogeveen, A. Ver. 
schuren, Waspik, A. van Driel, Poederoyen, en 4 onbeken
de soldaten, allen te Roermond.Horn gevallen bij de brug. 
Aalm. D. Linnebank, Dominicaan, Th. Peters, Roermond, 

19 



gev. te Loosduinen, G. van Helden, Vlodrop, gev. 's Hage, 
Fr. Jacobs, Weert.Boshoven, bij een kazemat te Maastricht. 

De volgende doden zijn o.m. onder de burgers te betreu
ren: Pet. van der Spank, geb. te Schijndel, 76 j . , Joh. 
Donkers, 78 j , wed. J. M. Bours.van den Bosch, granaat
scherf, 100 jaar, Jos. Smeets, 37 j . , allen te Weert, moeder 
J. Giesen te Wessem, granaatscherf, Karel Geelen, hoofd, 
'commies ter provinciale griffie, v.h. secretaris van de R.K. 
Limburgse 'Kiezersbond, J. Cleuren.Semmeling, 64 j . , bei
den van schrik of hartverlamming overleden, Pet. Sche
pers, 81 j . Vroenhoven, granaatscherf, allen te Maastricht, 
een 16 jarige jongen te Vlodrop, 

„Nadat de stad Maastricht zich had overgegeven, trok
ken tussen half acht en acht uur de eerste Duitse troepen 
over de Maas, daar men de bruggen in de lucht had laten 
vliegen en passeerden de voorposten omstreeks acht uur 
het museum, door de burgerij aan vensters en op straat 
geheel verbluft' nagestaard. 

Het eerste gevaar voor vernieling der stad en het mu
seum was voorlopig geweken, voornamelijk wijl het Bel
gisch fort te Eben reeds geheel in het begin door Duitse 
parachutisten gedeeltelijk buiten werking was gesteld, hoe
wel Zaterdags en "Zondagmorgen nog gevechten aan de 
westkant der stad in de omgeving van het Albertkan,aal 
plaats hadden'', aldus E. Nijst beheerder.conservator van 
het museum van het Geschied.en Oudheidkundig Genoot
schap te Maastricht in de „Publications" tome LXXVII. 
(1941) 

Volgens de „Limburger Koerier", 17.5-'40 hoorde men 
te Maastricht op 10 Mei om 2.41 uur, Ned. tijd, schieten 
uit oostelijke richting. In Weert werd de bevolking rond 
3 Uur opgeschrikt door zwaar vliegtuiggeronk. 

Aan de „Memoires van een gewoon soldaat" (manus
cript) ontlenen we: 

10 Mei 1940. 

„ D e regeringspersdienst meldt: 
De Duitse gezant heeft hedenmorgen te zes uur de 

volgende verklaring aan de Minister van Buitenlandse 
zaken overhandigd: 

.Wij kondigen U de inzet van een geweldige troe
penmacht aan. Elke tegenstand is volmaakt doelloos. 
Duitsland garandeert de staat van bezit in Europa en 
overzee, zowel als dynastie, indien tegenstand uitblijft 
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Zo niet, dan bestaat er gevaar voor een volledige 
\ernieüging van het land en zijn slaatsblestel. Daarom 
manen wij u dringend aan, tot het volk en de weer-
macht een oproep te richten en voorts in verbinding 
te treden imet Duitse militaire commando's. 

Motivering. Wij hebben onweerlegbare bewijzen voor 
een onmiddellijk dreigende invasie van Frankrijk en 
Engeland in België, Nederland en Luxemburg, die met 
medewelen van Nederland en België sinds lang was 
voorbereid, met het doel op het Roergebied een aan
val te doen". 

„Hierop heeft de Min. v. Buitenlandse Zaken geantwoord:" 
„Met verontwaardiging wijst Hr. Ms. Regering de 

veronderstelling terug, dat harerzijds een vijandige 
overeenkomst van welke aard ook met enige vreemde 
mogendheid, welke ook, tegen Duitsland zou gesloten 
zijn. Wegens de voorbeeldloze, zonder enige waar
schuwing van Duitse zijde, op de Nederlanden gepleeg. 
de aanval, beschouwt de Nederlandse regering zich 
als in oorlog met het Duitse Rijk". 

„Legerberichl van het Nederlands opperbevel van 10 Mei 
1940". 

„Duitse troepen hebben hedennacht de Nederlandse 
grens overschreden, en zijn in aanraking met onze 
grens troepen. Onze grenstroepen volbrengen de hun 
opgedragen taak. Zij zijn er in geslaagd de bevolen 
vernietigingen tot uitvoering te brengen. 

De bruggen over Maas en IJsel zijn door hen ver. 
nield. Slechts ten Oosten van Arnhem, op een 15.tal 
Ki.M. van de Ned-.Duitse grens, zijn de Duitsers tot aan 
de IJsel opgerukt. In het binnenland zijn door vijande
lijke vliegtuigen landingspogingen gedaan en op enkele 
plaatsen parachutisten neergelaten en vliegtuigen ge
land. De landingspogingen zijn deels mislukt, de para
chutisten, die voor een deel in Ned. uniformen gekleed 
waren, zijn omsingeld en worden vernietigd. Boven 
verschillende steden hebben Duitse vliegtuigen strooi
biljetten uitgeworpen die onware mededelingen en on
ware bedreigingen bevatten tegen de burgerbevolking. 

Het Opperbevel waarschuwt het gehele Nederlandse 
volk geen geloof te hechten aan dergelijke uitingen die 
slechts ten doel hebben verwarring te stichten. Neder
landers! vertrouwt uitsluitend op de standvastigheid, 
waarmede de Nederlandse weermacht aangespoord door 
de daden en woorden van onze Koningin, onze Neder
landse bodem verdedigt'.' 
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Aldus „Memoires". 
Volledigheidshalve verwijst schrijver dezer kroniek naar 

de door de Duitsers gewraakte bewering over valscherm
jagers in Ned. uniform in „Westfronl" ll_5-'40: Feindliche 
Lügen übe r den Einsasz deutscher FaÜschirmjager", blz.8. 

Blijven we echter dichter bij huis en laten even een 
onzer Peel soldaten aan hel woord in „de Nieuwe Koerier" 
25_6-'40. 

„Deurne. De Peellinie Dinsdagmiddag 7 Mei In i el 
soldatenkwartier gaat het gerucht van een nieuwe interna, 
tionale spanning. Een korporaal heeft het gerucht meege. 
bracht. Hij komt juist van verlof terug en zegfcdat het, de 
laatste maal is geweest . . . . Enkele uren laier moeten de 
jongens aantreden, om hun stellingen te gaan innemen. 

Zij denken, dal het maar voor „eventjes" zal zijn, zoals 
zij al meer meegemaakt hebben Het „eventjes" duurt heel 
de nacht van Donderdag op Vrijdag, 10 Mei. Dan gebeurt 
het, 's morgens in de vroegte- grote zwermen vreemde 
vliegtuigen kruisen boven de Peel en in de verte springen 
bruggen de lucht in met donderend geraas. De soldaten 
welen hoe laat het is: goed vier uur in de morgen en oor. 
log " 

„Het Brabantse landschap verandert plotseling van aan
zicht. Bomen schijnen niet langer te dienen om netjes in 
een rij te staan, maar om dwars over de weg te gaan liggen. 

Overal ziet men het dansen der in de lucht springende 
'bomen, die ook tot de dood trouw zijn aan het vaderland 
en wier lijken als wegversperringen dienen. Een heideheu
vel springt mee, ongevraagd en onnodig, gevolg van het 
inslaan van een bom. Voortdurend huivert aan de andere 
zijde de stilte wakker van het bonzen der kanonnen. In 
het Oosten staat een groot complex bossen in brand. De 
rook stijgt recht naar de hemel, als een zoenoffer. De 
eerste linie houdt dapper stand. Het wordt middag en 
avond. Over de streek daalt de benauwing van de eerste 
oorlogsdag. De lucht stapelt rondom vol grauwduistere 
wolkengestalten. In een bosje zingt een nachtegaal zijn 
avondlied. Een bulderend kanonschot overstemt alles en 
doet de vogel zwijgen in een schrille dissonant, als de 
doodskreet van een stukgeschoten orgel. Een drukkende 
stilte valt in, spoedig verscheurd door ratelend machine
geweervuur. In de verte ontgloeit het duister als een zucht. 

Een vuurvisioen zet de einder in brand. Als de grolstem 
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van de donder komt het oorlogsrumoer nader. De eerste 
linie is gebroken. Van overal worden aanvallen ingezet, 
het wordt hachelijk voor de Peelsoldaten. Midden in de 
nacht komt het bericht, dat zij omsingeld zijn en het bevel 
klinkt, tussen de bossen terugtrekken, op Helmond aan..." 

Hier in deze streek verschenen heden geen nieuwsbla
den: het weekblad „Het kanton Weert" moest half klaar 
in steek worden gelaten. Het dagblad „de Nieuwe Koerier" 
te Roermond moest echter vandaag uitkomen om enkele 
verordeningen en bekendmakingen van de eerste Duitse 
stadscommandant, dr. Meiners af te drukken. Het was 
een nummer van 1 blz. de 2e bleef blanco. 

Nadat in de vroegte de Maasbrug te Roermond en de 
spoorbrug bij Buggenum waren gesprongen kwamen de 
eerste Duitse soldaten omstreeks 10 uur Horn binnen. 

Te Echt trokken de Duitse soldaten om de versterkingen 
aan Pepinusburg en veroverden aldus Pey enEoht zonder 
dat er een druppel bloed vloeide. De Nederlandse bewa
kingstroepen aan de bruggen over het Julianakanaal lie
ten, voordat de Duitsers kwamen de bruggen bij Stevens-
weerl en aan Echt-Aasterberg springen, waarna over en 
weer een kort vuren volgde, waarbij aan weerszijden en
kele gewonden vielen en bij de Nederlandse post aan 
Aasterberg twee doden. Ook aan het Julianakanaal bij 
lOud-Roosteren werd een kort gevecht geleverd, waarbij1 

enkele soldaten met hun kapitein sneuvelden. 
Door de vernieling van de kanaalbruggen bij Echt en 

Stevensweert zitten de bewoners van Ohé en Laak en Ste-
vensweert op een eiland. Middels een door de Duitsers 
aangelegde noodbrug en enkele rubberbootjes is het voet
gangers verkeer mogelijk. 

De Duitse kolonnes die in de eerste uren door Echt kwa
men trokken langs de kanaaldijk naar Roosteren, waar zij 
tesamen met de kolonnes uit Susteren op de Maasbrug aan 
trokken. Daar de Maasbrug bij Maaseik door de Belgen 
was opgeblazen trokken de Duitsers na enig oponthoud 
over een pontonbrug België binnen. 

Fritz Schirge vertelt over 10 Mei 1940: 

„In einer Stunde an der Maas" 
Jeder Widerstand gebrochen—Die ersten hollandischen 
Gefangenen. 

P.K. Die Kirchturmuhr von Isenbruch, dicht an der 
hollandischen Grenze, schlagt 5.30 Uhr. Die Vorausabtei. 
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lung einer Division, die fünf Minuten spater zum Vor. 
marsch antreten soll, bindet den Stahlhelm fesier. Sie 
besiteht aus einigen Aufklarungsschwadronen, versterkt 
durch Pioniere, Flak und Infanterie stosztrupps mit schwe. 
ren Waffen. lm Laufe der Nacht war sie lautlos in das 
kleine Grenzdorf eingerückt. Ein paar Stündchen Schlaf 
wurden noch irgendwo in Schennen genommen. Nun steht 

die Ableilung einsasz bereit 
Punkt 5.35 laufen die Motoren an. Nach weinigen hun-

dert Metern langsamer Fahrt sind wir an der hollandi. 
schen Grenzsperre. lm Dunst des Nebels, der über den 
feuchten Niederungen liegt, erkennt man im Vorüberfahren 
dasz die Hollander alles getan haben, i h r e G r e n z e zu 
s i c h e r n . Zahlreiche dicke Baume an der Strasze sind 
mit Sprengladungen versehen. Dahinter liegt ein Bunker, 
der die Strasze sperren sollte. Aber daraus ist nichts ge
worden; Anscheinend kam unser Vormarsch zu überra-
schend. Eine Anzahl h o l l a n d i s c h e r S o l d a t e n bringt * 
einer unserer Stosztrupps aus dem angrenzende Walde 
zulage. Es ist aber keine Zeit, eingehende Betrachtungen 
anzustellen. In rascher Fahrt erreicht die Abteilung bei 
R o o s t e r e n den breiten Julianakanal. Hier versuchen 
hollandische Soldaten, Widerstand zu leislen, aber verge. 
bens. E i n i g e T o t e u n d V e r w u n d e t e auf ihrer Seite 
sind das Ergebnis dieses unsinnigen Vorhabens. Wir uber-
qjueren die unbeschadigte Eisenbrücke über den Kanal-

Wahrend unsere Flieger in den ersten Sonnenstrahlen 
dieses prachtigen Maimorgens ihre Kreise ziehen und den 
Vormarsch sichern, nahern wir uns der b e l g i s c h e n 
G r e n z e der Maas. Die wenigen Orte die wir passieren, 
scheinen noch im Schlaf zu liegen. Die Fenster der Hauser 
sind samtlich geschlossen und verhangen. Nur hier und da 
stehen an den Dorfstraszen und in den Haustüren Zivilis. 
ten. Wir haben jedoch keine Zeit zu weiteren Feststiellun'. 
gen. Gespannt Ausschau haltend— der Vorfall an der Roos. 
teren.Brücke hat uns vorsichtig gemacht—dringt die Trup-
pe auf Fahrradern und Kraftfahrzeugen nach vorn. Es 
gilt, unter allen Umstanden schnell 

die Maasbrücke vor Maaseyck 
zu erreichen, damit eine etwa beabsichtigte Zerstörung 
verhindert wird. Mit einem Widerstand der Belgier musz 
gerechnet werden; denn wahrend der Nacht horten wir 
in Isenbruch immer wieder den Hall von Sprengungen aus. 
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weiier Ferne, die nicht auf hollandischem Boden liegen 
konnten. Nur noch nebenbei sehen wir die Gestalten hol
landischer Soldaten in Richtung Grenze an unseren Fahr. 
zeugen vorüberstreichen; ouch mehrere Wagen Flaksol. 
dalen, die eben dabei sind, ihre Kanonnen aufzubauen zum 
Schulze gegen Ueberraschungen aus der Luft. Sie brauchen 
aber wohl kaum in Tatigkeit trelen, denn mitüerweile ist 
unsere Luflwaffe schon langst auf dem Plan. So können 
•wir unsere Aufmerksamkeit v o l l u n d g a n z auf d i e 
k o m m e n d e n E r e i g n i s s e v o r u n s r i c h t e n " . 

„Der erste Stosztnupp der Vorausabteilung hat die 
Maasbrücke bei Roosteren erreicht. Einige hollandi. 
sche Offiziere und Soldaten werden, ehe sie es sich 
versahen, entwaffnet. Noch ist die Brücke in Ordnung. 

Kaum aber ist der Stoszlrupp, der aus zwei Bunkern 
am belgischen Ufer der Maas beschossen wird, drüben, 
fliegt der Unterbogen der Brücke in die Luft, wobei es 
auf unserer Seiie einige Verluste gibt. Schnell hat der 
Stosztrupp die Bunker umgangen und die Besatzung 
herausgeholt. Das sind die ersten belgischen Gefange. 
nen dieses Morgens. Wie Pioniere enzahlen, wurde die 
Sprengung durch eine elektrische Zündung von den 
Belgiern erst dann ausgelöst, als eine Teil unserer Sol. 
daten sich am jenseitigen Ufer befand. Wahrscheinlich 
bestand die Absicht, unsere Manner mit den Brüeken. 
bogen in die Luft zu sprengen. Nur das rasche Vor. 
wartsstürmen verhinderte schwere Verluste". 

„... Kaum ist eine Stunde seit unserem Abmarsch an der 
hollandischen Grenze vergange und schon stehen wir jen. 
seits der Maas auf belgischem Boden! Hart und schnell 
schlagt die deutsche Wehrmacht zu, wenn es gilt, Heimat 
und Volk zu schützen vor den Folgen der einseitigen Neu. 
tralitat, die sich vor allem Belgien zugunsten der West
machte hat zuschulden kommen lassen". 

Aldus Fritz Schirge. We blijven na dat Duits slot kalm 
en laten nu het D.N.B, over 10 Mei aan het woord. Het 
meldt onder meer: 

„Feindlicher Widerstand in 
Grenznahe gebrochen". 

„Die deutschen Truppen haben heute um 5.30 Uhr die 
Hollandische, Luxemburgische und Belgische Grenze über-
schritten. Feindlicher Widerstand in Grenz nahe wurde 
über all in scharsem Zugriff, vielfach in engstem Zusam-
hien wirken mit der Luftwaffe gebrochen. 
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. . . . Die deutschen Truppen haben in den ersten Nach. 
mittagstunden die I J s s e l e r r e i c h t und die Maas auf 
hollandischem Gebiet an mehreren Stellen uberschritten 

M a a s t r i c h t und die Brükken uber den Alberl.Kanal 
westlich der Stadt sind in unserer Hand. Malmedy ist 
genommen. Weiter südlich haben durch Luxemburg vor. 
gehende Truppen die belgische Grenze uberschritten". 

Al het werk ligt plots stil. In de coöp. exporlslagerij „St. 
Antonius" Weert worden de juist geslachte varkens niet 
afgewerkt. Telefoonverbindingen zijn aanvankelijk nog in
tact. En de evacuatie van Weert was prachtig geregeld 
op p a p i e r . Omstreeks 8 uur v.m. ging de stadsbrug de 
lucht in en mensen buiten de stad wachtten 'n uur of vier 
vergeefs op orders van Sluyters. De wegen op Bos. en 
Hushoven waren zwart van het volk. Ongeveer 40 poli
tiemannen komen van Sluis XVI en fietsen in de riciiting 
Eindhoven. Boeren zijn reeds naar Soerendonk e.o. ver
trokken. Reeds om 2 uur 's morgens ronkten de vliegtui
gen van den Germaan boven Hushoven. 

Aangezien baas Sluyters niet met orders kwam ging 
men in de middaguren naar Budel, allen het oranjekleurig 
identiteitsbewijs zichtbaar dragend op de kleren. De bur
gemeester van Budel, Van Houf, ontving de leiders der 
vluchtelingen ontroerd op het gemeentehuis. 

Nederweert vluchtte naar Someren. Ook daar was het 
een zielige karavaan van evacué's met zwaar beladen fiet
sen en kruiwagens. 

Overal vernielde bruggen, gezonken schepen. 
Luchtdruk ruïneerde het wachtlokaal der JPolitietroepen 

aan Sluis XIV. 
„De Tijd" van heden meldt: „Nederland en België door 

Duitsland overvallen. Van 3 uur af hebben Duitse troepen 
de grens overschreden. Vliegaanvallen geprobeerd op en
kele vliegvelden". 

11 Mei. De eerste Duitsers werden gezien te Budel.Schoot 
omstreeks 12 uur 's middags. Toen reden n.1. groepjes wieL 
rijders van een half dozijn aan weerszijden der spoorlijn. 

Omstreeks 2 uur al 's morgens trokken groepjes Duitse 
soldaten vanaf het dorp Stramproy door Heieroth in de 
richting Bocholt. (B.) In de nacht en morgen geschut en 
ontploffingen naar alle windstreken. Machinegeweervuur 
tussen 4 en 5 uur. Om 5 uur ronkten de Duitse vliegtui
gen angstwekkend. Omstreeks 6 uur v.m. zag ik de eerste 
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Duitsers, zij kwamen, infanterie en paardenwagens, van-
at' de grens langs de kerk over het Ambachtstraatje. Deze 
groep scheen de weg niet goed te weten want bij de bosr-
derij „Allevieren" keerde deze afdeling linksom en kwam 
langs een grote omweg door de Brandkampen aan Bevers' 
kapelletje in Heijeroth weer op de grote weg naar. België. 

Toch zagen deze soldalen, waarschijnlijk dood- op van 
het dagenlang marcheren naar ons land, kans in onze 
buurt verscheidene fietsen te vorderen. En de mensen za
gen ze toch al zo ongaarne komen. Over de (weg van kerk 
naar Heijeroth en kerk. Bergeroth kwamen weldra ganse 
karavanen voertuigen natuurlijk een ^kachelpijp." dreigend 
naar het westen gericht qp eèn gore legerauto. Tungelroy 
stroomde intussen otok vol ongenode gasten over de intacte; 
Kastersbrug. Een andere brug over de Tungelroyse beek, 
in de Eltebos, bij het Wijfelter. of Weerterbroek, was; ook 
ongedeerd en daar spoedden de Duitsers zich over in de 
richting Lozen.Bocholt waar een grote maas in het ver-
dedigingsnet van België scheen te bestaan. Grote stofwol
ken trokken op de landwegen een eindweegs op met den 
vijand. Vooral aan Eltebosbrug, waar toen trekbeen was 
begraven in hel zand, hadden de paarden het kwaad. Zes 
witjes en bruintjes kregen één proviandwagen aldaar niet 
weg maar de soldaten trokken dapper mee en toen liep 
<de wagen als gesmeerd. 

Veel vluchtelingen uit de stad Weert en naaste omgeving, 
zuidelijk deel, hebben een onrustige nacht doorgebracht 
in de school van Altweerterheide. Tijdens een H. Mis,' die 
in de nabij de school staande H. Hartkerk werd opgedra
gen, werden tal van gelovigen in de kerk door een mis
verstand verontrust. Tot mensen die buiten de kerk samen, 
groepten was n.1. gezegd geen grote groepen te vormen uil 
vrees voor mogelijke Engelse luchtaanvallen. Die waar
schuwing gold enkel de burgers buiten het Godshuis maar 
gelovigen verlieten ook plots de kerk doch de celebreren, 
de priester zette ongestoord het H. Offer voort. 

De stroom vluchtelingen uit Weert naar Tungelroy en 
Stramproy werd door de Duitsers hier en daar geholpen 
om zo spoedig mogelijk uit het dreigend gevaar te komen 
toen ze in het Dal, de Tungelroyse Wallen en omgeving 
elkaar ontmoetten. De Duitsers wenkten de evacuee's en 
hielpen oudere mensen en kinderen met de soms zware 
bagage. Het was een zielig getob hoe onze Weerter buren 
en vrienden moesten sjouwen met kinderwagens en baby's 
over de brokken beton die de waterafvoer der beek aan 
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de „Bröggemus" te Tungelroy nu belemmerden. Het was 
aldaar nu een gedwongen koud bad. 

Rond de middag hadden Duitsers rust in het gehucht 
Heijerolh. Als hongerige wolven plunderden zij de kip-
pennesten o.a. Ofschoon ze beweerden naar Londen te 
willen trekken maakte een hunner levens een grijp and 
gebaar naar Nederland op de landkaart. Echte koffie 
brachten deze strijders niet mee, wel „spilsbonen" dus ge. 
roosterd graan. 

De zuivelfabriek „St. Anlonius Abt'" te Stramproy werkt 
vandaag weer niet. Burgers van Stramproy, en anderen 
'moeten de versperring aan het Ned._Belg. kantoor op 
Ibevel der Duitsers opruimen. In tal van richtingen legt 
het doortrekkende leger telefoonverbindingen aan. Lucht, 
doelgeschut wordt opgesteld, o.a. in Are-ven even ten Zui
den van „Bobberte Wildje" en in 't Dal, Allweerlerheide. 

Het algemeen oordeel is dat de Duitsers hier geen kwade 
lui zijn: hier wordt niet het minst gevochten. Om 10 uur 
rf.m veel vliegtuiggeronk en later geschut, en m.g. vuur 
rond Weert. Er is een grote stroom vluchtelingen van 
Weert nu aangekomen men spreekt van 2000. Brood was 
hedenavond in de bakkerijen van P. Vleeshouwers, H. 
Vossen en P. Weerens uitverkocht. In Weert is nog enige 
voorraad. Hel vlees is uitverkocht. De Duitsers vragen in 
café en winkel naar koffie, thee, vlees, eieren, sigaretten 
en sigaren en zingen dat ze naar Engeland varen. 

Dobr het springen van bruggen werden o.a. te Weert 
en Nederweerl woningen beschadigd en b.v. de St. Rochus-
kapel te Nederweerl. Het Minderbroedersklooster op de 
•Biest te Weert werd door uilwerking van Ned. geschut' in 
.zijn boekerij getroffen, ook de kloosterkerk leed vrij grote 
schade aan gewelf en glas. 

Deze inval vernielde in Deurne alleen 22 boerderijen, 
in Kessel en Weert 2, St. Oedenrode id. 2, Helden id. 2 
Leende, Maasbree, Meyel en Asten 1. Ook in Maastricht, 
Blerick en Veghel werd schade aangericht. Van de 527 
boerderijen die in totaal in Nederland werden verwoest, 
telt het district Mill er 112. In „de Molenaar" van 10 
Juli 1940 lezen we o.m. : „In Mill werd zeer hevig gevoch
ten. De huzaren en motorrijders onder overste Mathon 

een der beste en meest modern uitgeruste goed geoe. 
fende en gedisciplineerde onderdelen van ons leger, bood 
daar een verbitterde tegenstand. Geen wonder dat het 
plaatsje Mill zeer van het oorlogsgeweld heeft te lijden 
gehad. Afgebrande hoeven, stuk geschoten huizen enz. 
treft men er bij tientallen aan". 
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Het Derde jaarboek der „Hollandse Molen" zegt op blz. 
117: 

„In Mill werden twee molens, resp. toebehorend aan Jan 
en Jacob Reynen, deerlijk gehavend". 

„Een wonder is wel te Rotterdam gebeurd, waar de 
hoge molen op het Oostplein, eigendom der gemeente, de 
dagen van oorlogsgeweld heeft overleefd. Dit is echter ie 
danken aan den huurder, A. Kluit, die een begin van bran l 
met hulp van enige onverschrokken Rotterdammers wist 
te stuiten en daarna de molen volgens oud molenaarsge-
bruik „vonken liet malen" waardoor het vuur geen kans 
kreeg de molen te n'aderen. De Oostpleinmolen troont nu 
temidden van een woestenij, wat spoedig veranderen moge" 

Molens te Hoogland, Woudenberg, Leusden, Renswoude 
en Asschal gingen in vlammen op.' 

Ook de enige molen van Middelburg „de Johanna" die 
nog geregeld werkte, ging verloren. 

Terloops zij vermeld dat Limburg en Noord.Brabant in 
Mei 1940 resp. ongeveer 90 en200 windmolens telden. 

In Maastricht maken de burgemeester en der Feld-
commandant bekend dat het drinkwater slechts in gekook. 
te toestand mag worden gebruikt. 

Duitse soldaten lagen met hun benen gestrekt voor de 
ingang van de kerk van Altweerterheide, zij trokken hun 
onderdanen voor de kerkgangers terug en zeiden in het 
Duits: „Ja gaat U gerust bidden, wij hebben geenjtijd, wij 
moeten bombarderen". 

De deken van Weert, J.M. Souren is niet uit Weert ge
vlucht. Hij werd later door 'n Duitse officier om zijn on
verschrokkenheid hartelijk gecomplimenteerd. 

De boerin van de Napoleonsbrughoeve te Bocholt (B.) 
wier man in het Belgische leger dient, vlucht met de kin
deren naar Th. Ooms, alias Fiel, bij de komst der Duitv 
isers aldaar. Deze nemen intussen in de hoeve wat van 
hun gading is. 

Enkele paarden door de Duitsers gevorderd, willen 
niet trekken, deze worden losgelaten. Andere, kwaadaar
dige dieren zijn nu mak en gaan gewillig mee. Een vrij 
scherpe waakhond op Altweerterheide werd door de Duit. 
sers, die in de richting van het Heihuis of Heigeurte mar
cheerden, met een bril getooid. 

In de meisjesschool van Stramproy zijn mensen van de 
Hogesteenweg ondergebracht. De vrachtauto van Serv. 
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'Janssen alhier werd wegens „defect" door de Duitsers 
bij het Teeuwe straatje, Heyeroth achtergelaten doch 
de kap namen ze toch mee naar België. 

12 Mei. Pinksteren. In de afgelopen nacht lag een den. 
nebos Krökke bos'', tussen de splitsing der wegen naai* 
de Broekmolen en Bocholt, vol wagens en Duitse solda
len. Enige krijgers, dood.op van het marcheren, sliepen 
tussen het vëe van J. Creemers.Leyssen of hoeve „Grey-
mans", hoofd aan voet. Veel dorpsbewoners durven van
daag geen Mis te horen. Een onzer evacuees zegt: men 
weet haast van geen Pinksteren nu. De Hoogmis wordt 
door een pater Franciscaan uit Weert opgedragen mei 
assistentie. De helft der gelovigen zijn vast vluchtelingen. 
Velen zien er bedrukt uit. Bij „Veltjmenke'' de oude hoeve 
vlak ten W. der kerk hangt nog de bekendmaking der 
Ned. regering dato 10 Mei waarin het Ned. volk wordt 
gemaand geen steun aan de vijand te verlenen. In Molen. 
beersel (B.) hebben de Duitsers de Ned. vlag op de toren 
geplaatst. Evacuees zijn in Weert geweest kijken en er 
bleek Goddank weinig beschadigd, wel hier en daar in 
leegstaande huizen een en ander geroofd. De boeren hier 
geven melk en eieren als waardeloos aan de Duitsers weg. 

Vandaag, n.m. is de vernielde brug te Tungelroy op be. 
vel der Duitsers door burgers van Stramproy en anderen 
'ioor een noodbrug vervangen. Bookwolken stijgen op 
in de richting Weert. Het alarmerend bericht wordt ver
spreid dat Moesel, Keent en haast geheel Altweefrterheide 
's avonds moeten worden ontruimd. Sommigen gaan, an
tieren blijven. Op Keent stond een landbouwer kant en 
klaar voor het vertrek, de bagage op. en hei paard voor 
de kar maar hij bleef met zijn gezin op Reent. 

Twee onzer evacuees gaan naar de Kerkstraat, Weert 
op onderzoek en blijven in hun woning overnachten. In 
iWeert is het vrij gewoon, naar omstandigheden, wel zit 
de stad eivol Duits materiaal en manschappen. 

De twee windmolens van Stramproy malen heden op 
het hoogfeest van Pinksteren voor de vluchtelingen. On
geveer 2000 kg. werd vermalen. De wind komt uit het 
Noorden, in de afgelopen nacht bevroren o.a. de vroege 
aardappelen. Tijdens de Hoogmis met volkszang dringtf 
geschut vanuit Weert dof in het Godshuis. De Ned. drie. 
kleur wappert nog op de kerktoren. Nederweert is gro. 
tendeels ontrüjmd en lijkt totaal uitgestorven bij de troos
teloze aanblik van in het water liggende bruggen. 

Voor het Vaderland vielen heden o.a. P, J. Raedts,' 27 j . . 
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Sevenum, Grebbeberg, M. Roosen, Ryckholt.Gronsveld, 
Grebbeberg, 25 j . , Jac. Levels, Wessem, 24 j.Grebbeberg 
Hub. Claassen, Koningsbosch, Grebbeberg, Al. Huntjens, 
Noorbeek 21 ]., Grebbelinie bij Rhenen, W. Janssen Ven-
ray.Heide, 35 j . dodelijk gewond in de Maas-linie, over
leden te <'s Bosch in het ziekenhuis. ' 

13 Mei. Evacuees keren vandaag uit Budel naar Bos
hoven terug. Duitse soldalen hadden zich intussen in de 
school op Hushoven genesteld doch weldra vertrekken ze 
met een .vrachtauto. 

'De Stoomzuivelfabriek draait nog niet omdat de voeri-
lieden vrezen dat de Duüsers dan vlast de paarden vor
deren. In Weert zouden zich ongeveer 800 Ned. krijgs
gevangenen in het Minderbroedersklooster op de Biest 
bevinden. Duitse vliegtuigen scheren in groot aantal laag 
over huis, .veld en wei. Sommige runderen in de weiden 
gaan onrustig er vandoor en verbreken de puntdraadaf-
rasteringen der weiden. Nog grote bosbrand over het n.w. 
van Weert. Enkele ongewapende Duitse infanteristen slem. 
teren rond en een motorspan rent wat op en neer door 
het dorp. De Duitsers zijn zeer gemoedelijk, ze zeggen'dat 
Londen hun doel is en willen „vrienden van ons zijn en 
blijven". v 

Onze evacuees gaan naar Weert terug per auto, rijwiel 
en met kinderwagens. In- de n.m. steeds geschutdreun in 
het z.w. en nu en dan in het n.w. De boeren halen rogge 
en haver uit het pakhuis van de afd. Limb. Land- en Tuin-
bouwbond terug naar huis wijl men vreest dat de vijand 
die regeringsgranen zal inpalmen. Dagelijks rijden auto's 
meest keukenwagens door Heyeroth naar België af en aan. 
Men beweert dat de grens lussen Nederland en België nu 
is opgeheven. De weg naar „de Graven" alhier en fietspad 
alsook o.a. de Kruisstraat op Keent is stuk gereden. De 
wegen zijn als bezaaid met groen hout, stro en hooi. Ach
ter Bobberte liggen o.a. zeven pakken geperst stro. Daar 
waren de paarden zeer moe, zodat „ballast" werd uitge
worpen- Bij Hub. Briels-Vleeshouwers, achter de hoeve 
„de Pruis" Weert, dronken de afgebeulde paarden de ge. 
hele waterput leeg. In Molenbeersel zouden ook veel paar. 
den zijn gevorderd. In de middag schijnen een paar vlieg
tuigen drie valken die in wigformatie vliegen van Weert 
naar Stramproy te jagen wat een vrolijk intermezzo was 
bij al die ernst. 

14 Mei. Volgens een Duits blad van heden, door een 
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Weertenaai meegebracht, is Luik door de Duitsers in
genomen. Om half acht n.m. nog bosbrand in het N.W. 
van Weert. De scholen zouden hier weer beginnen als de 
•Duitsers dat goedvinden. Enkele malen afweergeschut 
vermoedelijk op Engelse vliegtuigen richting Maaseik. Om 
half elf n m. volgt geronk en hevige ontploffingen in rich
ting Weert waarschijnlijk. Deze n.m. vlogen de vliegtuigen 
zeer hoog. In de late avond rode lichtkogels in het westen. 

Het dagblad de Nieuwe Koerier verschijnt heden weer 
toet een blanco pagina. De bedrukte blz. is half gevuld 
met een verordening van de .plaatselijke commandant, ril. 
meester Karbe. 

In de afgelopen nacht kwam nog veel Duits materiaal 
te Weert over de Wilhelminasingel richting Eindhoven. 

15 Mei. Nederland slaakt de strijd naar aanleiding van 
het bombardement van Rotterdam. Volgens een gerucht 
zou de Koningin zich ergens buiten de residentie bevinden. 

In Weert schijnen al enkele fabrieken te werken. De 
zuivelfabriek te Stramproy draait ook vandaag. Het gist. 
probleem is tevens opgelost wijl Maes'brouwerij nu natte 
gist levert. Iemand verzekerde dat hij voor twee centen 
gist voor twee gezinnen kreeg. Koopje. Gebr. Janssen heb. 
ben de nukkige auto weer in veilige haven gesleept. Drie 
jongelui uit Molenbeersel, die de vorige week contact met 
de Belg..Franse strijdkrachten gingen zoeken, slaagden 
niet goed. Zij hadden postduiven meegenomen. 
• Victor Debets uit (Beek sneuvelde heden bij de gemo. 
toriseerde troepen in Dordrecht. 

De Ned, vlag is vandaag van kerktoren van Stramproy 
verwijderd. 

16 Mei. Overal heerst onder de bevolking grote versla
genheid over de onvergetelijke nederlaag van ons land. 

Velen bidden in stille berusting, anderen schelden en 
toornen op alles en nog wat. De „Limb. Koerier" van he
den verschijnt met de bekendmaking van de opperbevel, 
hebber, generaal H. G. Winkelman, van 15 Mei 23.55 uur 
Midden Europ. zomertijd, tot het Ned. volk over het neer
leggen der wapens, waaruit men iets van de smart van 
generaal Winkelman proeft. De „L. K." ontsiert daarbij1 

met een onwaardig kopartikel dit nummer, 110. 
Weer brand in het n.w. N.m. veel vliegt.; een groep van 

19 toestellen. „Wat gei.jet toch al mer door de locht wor" 
zo roept een vrouw schr. toe. In de n.m. en 'sav. 9 uur 
geschutdreun in de richting van het Albertkanaal. De mees. 

32 

te evacuees zijn naar hun haardsteden vertrokken. In Bu. 
del werd heden de vergoeding nog voor de Ned. dienst
plichtigen uitbetaald. 

17 Mei. Onrustige nacht door vliegtuiggeronk. In Bree 
zou de brug 'over de Zuidwillemisvaart door Engelse vlie
gers zijn gebombardeerd. Gisteren en heden kwamen eni
ge Duitse Rode.Kruisauto's door Stramproy richting Bo-
cholt. Op de secretairie werd vandaag „bonboekje distri
butie algemeen" uitgereikt. 

Omstreeks 3 uur werd de stroomlevering voor ons dorp 
hervat door de Prov. Limb. Electr. Mij. De kerkklok werd 
gezet op z.g. Duitse tijd, dat is 100 minuten' vooruit. 

Ongeveer 70 onzer „jongens" uit deze streek zouden in 
Gorcum krijgsgevangen zitten. Over de uitzending van de 
Kath. Radio Omroep hangt heden voelbaar een gedrukte 
stemming. 

De boeren brachten vandaag het geleverde graan weer 
naar het magazijn der organisatie terug. Nog bosbrand 
zichtbaar in het n.w. 

Weekblad Het Kanton Weert is opnieuw verschenen. 
Het waarschuwt tegen landmijnen, vooral rond Bosho

ven en langs de kanaaloevers. Voorts bevat het o.a. een 
mededeling van de evacuatie.leider voor Weert Th. Sluy-
ters. Er wordt met lof gesproken, over het algemeen, wat 
betreft de liefde en toewijding betoond door de mensen 
van Budel, Veldhoven, Stramproy en al de andere gast
vrije plaatsen. i , , 

Deze morgen is de werkverruiming te Weert met 350 
arbeiders aan de slag gegaan met het opruimen van prik
keldraadversperringen en andere verdedigingswerken, 

18 Mei. De Engelse vliegtuigen leggen bezoeken af. 
In de afgelopen nacht, omstreeks 1 uur zware explosies 

in het westen. Afweergeschut voorts op Eng. vliegtuigen. 
Zeer veel auto's rijden vandaag van Weert naar België. 
Rijksveldwachter J. Hijmans regelt het burgerlijk ver

keer in Stramproy. V.m. is de Meisjesschool herbegonnen; 
Voor hun eigen veiligheid mogen de meisjes geen kaats

ballen mee naar school nemen. Een bom zou deze nacht 
in Swartbroek zijn gevallen, volgens anderen vlak bij de 
brug in Keipen. Wegens het aanhoudend droge 'weer 
"woedt de brand in het n.w. vandaag voort. Wegens het 
mijnen gevaar durft men niet krachtig in te grijpen, zo
dat intussen grote schade is aangericht aan de naaldhout 
bossen bij Weert. 
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19 Mei. Deken Souren deelde mede dat hij nog dagelijks 
de Rozenkrans had gebeden. Pinksteren waren ze slechts 
met drie gelovigen vereend. Vandaag, Zosdag, werden hier 
weer werklieden gevorderd voor de noodbrug te Tungel-
roy. De wegwijzers zijn weer overal geplaatst. In Maas
straat, aan de Hoogpoort en elders zijn de barricaden 'op
geruimd. Een half gezonken schip ligt in het Bassin te 
Weert. Het glas der' telefooncel is" gesneuveld mét de grote 
brug. Op de Willem I kade staat nog een bord:, Vorsight 
minen". Men leest „Geverfd 1934" op het vernielde viaduct 
in de Maaseikerweg. In de oprit naar de goederenloods 
van de stationsterreinen te Weert is nog een versperring. 

Bij het Bassin liggen een vrachtje gedemonteerde mij
nen. Bij de Kanaalstraat staan 'n 4 tal lichte pantserwagens 
of tanks bewapend met jonge Duitse vechtjassen in zwarte 
uniformen. Kinderen en bakvisjes' maken een uitvoerig 
praatje met die vreemde knapen. In Kinroy werden van
daag Duitsers gezien met weinig belovend uiterlijk. 

Het rijwiel van M. te Vrakker stond heden enige uren 
onbeheerd rechts van de St. Maarten. De eigenaar was 
zijn karretje zo schoon vergeten dat hij eerst even naar 
huis kuierde. Binnen enkele uren is een nieuwe noodbrug 
te Tungelroy klaar gekomen. 

20 Mei. Paters Minderbroeders vertrekken heden uit 
Stramproy naar Baexem, klooster Exaeten. De Jongens
school begint. Vandaag moest een zending kippeneieren! 
voor Roermond eerst in Tungelroy worden overgezet daar 
de nieuwe brug voor zware vrachtauto te zwak is. • 

Geschutdreun in het zuiden. Het volk bespreekt de oor
logskassen in België urenlang, het dagelijks werk lijdt 
daaronder. 

Fr. Cunibertus SlooLsO.F.M. Chron. en Archivaris schrijft 
in de Maasgouw, Limb. tijdschrift voor geschiedenis, taal 
en kunst, no 4 en5 van 1941, o.m. het volgende: 

„Onder de gebouwen, die in de Meidagen 1940 van het 
oorlogsgeweld zwaar geleden hebben, heeft ook behoord 
het aloude en eerbiedwaardige Minderbroedersklooster te 
iWeert. 

Al heeft de „Aldenborch" de slagen goed weten op te 
vangen. Menige nieuwbouw—aldus de architect zou on
der de granaten bezweken zijn. 

Het herstelwerk van klooster en kerk werd weldra met 
grote voortvarendheid ter hand genomen. Reeds 28 Juli 
1940 kon de kerk gereconcilieerd worden en op 2 October 
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was het klooster in zoverre hersteld, dat het voor de Com. 
muniteit weder bewoonbaar was. (blz. 49) 

Zonder in nadere bijzonderheden te treden betreffende 
de velerlei werkzaamheden, die vanuit het oude Alden
borch sinds de jaren van zijn i herstelde bloei zijn on-
Idernomen, willen wïj alleen nog wijzen op de krachtig 
toegenomen devotie tol de Martelaren van Gorcum. Want 
terecht gaat Weert er trots op, dat twee van haar zonen 
de H. Hieronymüs en de H. Antonius tot de eer van de 
altaren werden verheven. 

Mogen wij als katholieken het als een vermetele ver. 
onderstelling beschouwen, als wij ook aan hun bijzonde
re voorspraak danken, dat. niet- tegenstaande de gemaak
te voorbereidingen, die de vrees voor een algehele ver
woesting wettigden.—men in Weert zo gespaard bieef in 
lijf en goed? En het is zeker ook onder hun bescherming, 
dat de Minderbroeders op 2 October de nieuwe periode 
van hun geschiedenis hebben gesteld. 

De oude bibliotheek werd in 1931 verlaten en in een 
nieuw lokaal ondergebracht, die haar beschermen kan te. 
gen onmiddellijke gevaren; zij bleef in Mei 1940 volkomen 
gespaard, terwijl het lokaal van voor die tijd, waar thans 
de tijdschriftenbibliotheek en de leeszaal is, danig werd 
beschadigd, (blz. 78.79) 

Voorts ontlenen we in verband met de evacuatie van 
Weert nog aan: August J. M. Rottier: „Maria.hart te Weert" 
het geschiedverhaal van een Birgittijnsche stichting, blz. 83. 

„Toen Abdis Cecilia Hammes in 1917 haar ambt aan. 
vaardde, woedde een wereldoorlog, maar Nederland bleef 
gespaard. In 1939 pakten opnieuw zware wolken zich sa
men. De 19e October vroeg de Overste van Maria.Hart 
aan de Bisschop van Roermond voor de communiteit ver. 
lof, het klooster te mogen verlaten, indien dit voor de vei. 
ligheid der zusters noodzakelijk zou blijken. Ruim een 
half jaar nadien, toen de zusters op Vrijdag 10 Mei 1940, 
in het vroege morgenuur haar koorgebed zouden begin
nen, werden zij opgeschrikt door hevig kanongebulder. 

Nederland was in oorlog. Die morgen enook de gehele 
voormiddag baden de Birgittinessen echter nog het koor. 
gebed. Maar omstreeks één uur werd aan de bewoonsters 
van Maria.Hairt medegedeeld, dat zij zich in veiligheid 
moesten stellen, want volgens het verdedigingsplan lag 
iWeert in de vuurlinie der strijdende legers. Het Allerhei
ligste uit de kapel werd naar de parochiekerk gebracht 
en gezamelijk verlieten de zusters daarop haar klooster. 
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Zij moesten trachten te Aalst bij Eindhoven, in het Lief. 
tóegesticht van de zusters Franciscanessen van Veghel, 
onderdak te vinden. Alleen Abdis Cecilia, de Priorin en 
de trouwe portierster ^'„Pietje van de Zusters". Petronella 
Seegers, kwam in 1887 in de Maasstraat, vierde 22.12-1936 
haar gouden feest als portierster. L.) bleven in het kloos. 
ter achter. De vluchtende zusters zagen zich aldra opge-
(nomen in de stroom van mensen, die allen trachtten in 
Brabant te komen. Aan de Zuid.Willemsvaart moest men 
echter met bootjes worden overgezet, daar de brug was 
opgeblazen. Duizenden verdrongen zich hier. De Birgittl 
nessen wachtten uren en uren, maar kwamen niet lan 
de beurt. Plotseling kreeg men te horen dat de ontruiming 
van de stad Weert was uitgesteld. Zodra mogelijk tracht, 
ten de vluchtelingen haar klooster weer te bereiken. En 
loen allen daar weer rond haar Abdis verenigd waren, 
begaf men zich naar het koor om het breviergebed van 
die dag te voltooien". 

22 Mei. Een stille volle maannacht is gepasseerd. Tus
sen 12 en 2 uur vliegtuigen en ontploffende bommen. Ro-
<le reuzen lichtkogel danst fantastisch in het n.w. Deze 
n.m. moet in Txmgelroy aan „de Helmonder" een nieuwe 
sterkere, brug worden geslagen. Ook de versperringen in 
Molenbeersel en Kinroy moeten beter worden opgeruimd. 

Daartoe zijn 50 burgers uit Stramproy en omgeving ge. 
vorderd. Het werk gebeurt onder Duits militair toezicht. 

Smid J. Eggeien moest o.a. een voorhamer lenen. Voor. 
laan is er iedere dag Lof in de parochiekerk. Heden werd 
op het kantoor L.L.T.B. door iemand al in marken betaald; 
een mark wordt nu aan 75 cents gerekend. Van een drie. 
tal dienstplichtigen alhier is nog geen bericht binnenge-. 
komen. 

23 Mei. Binnenkort komen zilverbons in omloop daar 
guldens en rijksdaalders aan de circulatie door het pu
bliek zijn onttrokken. 

24 Mei. Heden Vrijdag geen vleesloze dag. Mgr. dr. G. 
Lemmens, biss. van Roermond heeft de vasten, en ont-
houdingsdagen voorlopig afgeschaft. V.m. passeerden Belg. 
krijgsgevangenen Weert op weg naar Duitsland. Het Ned. 
leger wordt nu voor de helft naar huis gestuurd. N.m-
wordt weer met 30 man aan de brug te Tungelroy gewerkt. 

Het vakblad Land en Vee en het advertentieblad Het 
Land van Weert zijn o.a. weer verschenen. 

In Weert aan de Maaspoort op de plaats van het voor-
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malig St. Mathias kapelke, wegsplitsing WeertRoermond-
Maaseik is o.a. een verkeersbord door de Duitsers aan
gebracht. Broodbonboekjes zijn heden uitgereikt. 

25 Mei. Aangezien vergaderingen zijn verboden worden 
van „gemeentewege bekendmakingen over het open hou
den van banken, hamsteren, prijsopdrijving e.d. op electr. 
lichtmasten hier en daar aangeplakt. Volgens radio Bre
inen zijn Gent en Kortrijk in Duitse handen. Een»D. vlieg, 
tfuig keert terug'uit het westen, rechts beschadigd. 

26 Mei. In de afgelopen nacht kwamen 180 Duitse auto's 
en 1500 manschappen door Stramproy in de richting Eind
hoven. Burgemeester M. Stals werd door de Duitsers voor 
de Hoogmis uit de kerk geroepen. Deze H. Mis wordt op
gedragen voor de gesneuvelden en stervenden, 's Morgens 
werden bij de kerk 12 fietsen meegenomen. H. van Dael 
„Groenenhof" moest zijn rijwiel missen op 11 Mei én van. 
daag weer. In de Meisjesschool wordt veel voor de Vrede 
gebeden. Géén grote Sacramentsprocessie door het dorp, 
alleen in de kerk. Jongens uit Heyeroth moesten v.m. aan 
de bruggen gaan werken doch niemand ging. 

27 Mei. De schoolkinderen worden door het onderwij
zend personeel aanstonds van de grote weg geloodst wijl 
de legerauto's een voortdurend gevaar zijn omdat zij voor 
de argeloze jeugd geen waarschuwingsteken doen horen. 

Schr. ontmoet een kleine jongen aldoor huilend omdat 
hij j*een veg naar huis wibt maai hij was op de <>oede 
weg? De arbeiders van het Midden.Limb. Waterschap her
vatten in Are-ven hun werk. 

28 Mei. Men praat druk over de capitulatie Van het 
Belgische leger. Sommigen geven koning Leopold III groot 
gelijk dat hij zijn geslagen volk voor algehele verbloeding 
heeft behoed. i 

29 Mei. In België is in deze omgeving een tekort aan 
suiker omdat wegens de vernielde bruggen haast alle ver
keer stil ligt. Van hier wordt suiker naar België gesmok
keld. Ook de export van boter en eieren is in Belgisch 
Limburg vrijwel geheel gestremd. In Merxem bij Antwer
pen zijn nog grote partijen granen. Gerucht dat hier alle 
iqvensmïddelen zullen worden gerantsoeneerd. Volgens' 
mededeling van burgemeester Reymer worden binnen
kort 200.000 Belgische krijgsgevangenen te Roermond op 
transport naar Duitsland verwacht. 

30 Mei. Verscheidene grote Duitse legerauto's staan vlak 
voor de St. Martinuskerk te Weert. Aan de brug te Tungel. 
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roy wordt nu door geschoolde krachten gewerkt. De tele
foonkabels langs de grote wegen worden opgerold. 

31 Mei. In Molenbeersel (B.) worden vandaag brood-
kaarten uitgereikt. 

1 Juni. Nederlandse ontslagen krijgsgevangenen pas
seren Stramproy te voet uit Zeeland en Frankrijk. Een 15 
jarige avonturier uit Weert die de Duitse veldtocht heeft 
meegemaakt is bij de troep, die naar Weert trekt De sol
daten die n u kapotte gummi.schoenen dragen, mochten 
nu en dan op Duitse auto's meerijden. Enige Duitse infan-
teristen gaan van Stramproy naar Bocholt. Boeren die in 
het veld werken vrezen voor hun fietsen en verbergen ze 
ijlings in het koren. i 

'2. Juni. In de afgelopen nacht legerden Duitsers met 
gecamoufleerde auto's onder de linden ten n. der kerk 
van Stramproy op door.'ocht naar Weert. De boeren moe
ten nlu passen halen in Weert om hun landerijen over de 
grens te bewerken met een bewijs van de burgemeester. 

Bij Fiel op de Veldjes zijn 18 Duitsers in kwartier. Bijl 
de brug aan Graven Driek wordt gepost op de Ned.-Belg. 
grens. Ook andere wegen worden bewaakt zoals b.v. aan 
„Helmuskes" in het Brei.ven. 

3 Juni. De „Limb. Koerier" verschijnt de laatste tijd 
met een ochtend- en avond uitgaaf. Een paard door de 
Duitsers tegen een beter „geruild" hinnikt van angst wan
neer het dier vliegmachines hoort naderen. 

4 Juni. Engelse vliegtuigen omstreeks 2 uur v.m. Licht-
„kogels, zoeklichten, afweerflikkeringen en een felle bom 
in 't o. Rookslierten drijven, overdag van o. naar w. van 
een grote bosbrand rond Swalmen. 

5. Juni. Allerlei verhalen van oorlogsgruwel, dood, ver
nieling en nameloos leed doen de ronde. f 

Het Albertkan,aal was volgens de militaire plannen en 
vooruitzichten een verdedigingslinie bij uitstek en dien
tengevolge was Limburg de meest bedreigde Belgische pro. 
vincie. Toch was het Limburg en Luxemburg die er met 
betrekkelijk weinig kleerscheuren van af kwamen. Maar 
het is nóg een somber beeld in dit gewest: 791 woningen 
totaal vernield, 1184 zwaar en 4546 licht beschadigd. 

Wat het kunsthistorisch patrimonium aangaat: Oostham 
en St. Truiden kregen harde klappen Oostham's pracht^ 
oude toren dacht men te vernielen en 17 huizen brand
den af. De rijke Bibliotheek van het Minderbroeders-
klooster te St. Truiden ging door brand en brisantbommen 
verloren. l 
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Ook de kerken van Kwaad Mechelen, Wonk, Herderen 
Emaal, Ternaaien, Riemst, Waltwilder, Eigenbilsen en 
andere plaatsen van Belgisch Limburg werden meer of 
minder beschadigd. 

Volgens Van Goors Aardrijkskundig Woordenboek, uitg. 
1942, blz. 259 sneuvelden van 10.14 Mei in Nederland 
2131 militairen en 2655 burgers. 

We geven die cijfers met enig voorbehoud. L. 
6. Juni. In Weert hebben zich reeds ongeveer 300 arbei. 

ders aangemeld om in Duitsland te gaan werken. In de 
Meisjesschool van Stramproy werd voor Prinses Juliana 
gebeden wijl het gerucht loopt dat H.K.H, in Engeland 
stervende is. 

Duitse soldaten hebben onlangs dorpsgenoten in hun 
dagelijks doen, tijdens een praatje met hen, gefilmd voor 
propagandistische doeleinden, wat men te laat dóór had. 

8. Juni. Tengevolge van de doorstane oorlogsellende over. 
leed de soldaat J. Peeters, 22 j . , nauwelijks in Ell terug 
uil de hel van Calais en Duinkerken. Piloten groeten 
de landlieden uit zeer laag vliegende machines in ons dorp. 

10. Juni. Het viaduct in de Maaseikerweg wordt nu door 
Rusto's Staalbouw Schiedam opgevijzeld. Op last der Duit. 
sers moeten burgers op de brug in Tungelroy dag en nacht 
„schilderen". In Weert stonden vanmorgen veel arbeiders! 
voor het stadhuis op de Markt Krijgsgevangenen uit Stram, 
proy zijn vandaag uit Oots-Pruisen aangekomen in hun 
heem. Anderen zijn al een 14 dagen terug. Van een paar 
is nog geen bericht ontvangen. In Molenbeersel is de toe
stand nog niet verbeterd. Geen aanvoer van vee- en kip-
p. nvoer. De melk wordt in de fabriek te Kinroy wel tot 
boter verwerkt doch deze wordt geheel door de leveran
ciers teruggenomen- Met paard en kar wordt in Hasselt 
gemengd graan gehaald. De bevolking is vandaag bijzon
der vol over de bewogen tijd die oud.Europa meemaakt 
nu, de duce van Italië, Benito Mussolini tegen Frankrijk 
de oorlog heeft ontketend. 

13. Juni. Volgens „de Nieuwe Koerier" van heden wordt 
de oorlogsschade te Weert wegens brug vernielingen enz-
op een ton geschat. lm Stramproy spreekt men van, f 5000 
[wegens gevorderde paarden, rijwielen enz. 

15. Juni. Geldinzameling langs de huizen voor ons ge. 
teisterd volk. Vanaf 10 Mei tet 1 September is er geen 
controle meer op de rijwielplaatjes. Deze werden reeds 
in 1924 ingevoerd en kostten f2.50 per stuk. 
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17. Juni. Vandaag worden de broodkaarten van kracht. 
Er komt weinig Duits materiaal meer over de grote weg 

zodat de schoolkinderen weinig meer te vrezen hebben. 
Een paar arbejders van hier „gaan naar Duitsland. 
19- Juni. Evenals gisteren ook in de afgelopen nacht 

weer Eng. vliegtuigen. Kanaalsluis in Nederweert werd 
getroffen zodat een ,deel der vaart leegstroomde en auto's 
motorrijwielen en ander gerei op de bodem zichtbaar wer. 
den. ^ v 

20. Juni. Een Belgisch dienstplichtige is uit Zuid.Frank-
rijk hier teruggekeerd. In Molenbeersel heeft men van ve. 
len nog geen (bericht. 

22 Juni. Ongeveer 1200 mannen en vrouwen zijn deze 
week door dr. Vrancken, Weertj in het Groene Kruislokaal 
alliier tegen typhus en jjara.typhus ingeënt. Sommige „grel-
liijc" mensen waren van het eerste prikje wat koortsig 
doch alles ging overigens van een leien dakje. De Duitsers 
lossen tal van geweerschoten, men meent dat het vreugde
schoten zijn omdat Frankrijk de strijd heeft gestaakt. 

23. Juni. De niet. landbouwers die tevens zware arbeid 
verrichten kunnen een extrajrantsoen aanvragen. Hun 
broodje per hoofd en per week wordt dan iets zwaarder 
<Jan 2000 gram. Het wachtwoord der tegenwoordige bak. 
visjes is: „Staat mijn geliefde niet op de brug?" 

25. Juni. Frankrijk rouwt met maarschalk Petain, Duits, 
land vlagt en luidt. 

26. Juni. Ook schr. moet vandaag op wacht, ongewapend 
natuurlijk op de noodbrug in Tungelroy. 's Nachts wordt 
er met twee man gepost. In de late avond werden Eng. 
(bommlen geworpen op het vliegveld bij Eindhoven. 

28. Juni. 25 autobussen met werkvolk voor uitbreiding 
van het Eindhovens vliegterrein rijden er naar toe. Van 
Stramproy werken er ook een paar arbeiders. 

Te Ell werd onlangs een onbevolkt kippenhok dooSr een 
vliegtuigbom geheel vernield., 

Zondag 30 Juni. In de verlopen nacht koersten Eng. 
vliegtuigen tussen hun vrienden de sterren, naar 't Oosten. 

3 Juli. Engelse bommenwerpers in de voorbije nacht. 
Een vliegtuig stortte brandend neer in richting Eindho

ven. Generaal Winkelman is „wegens verstoring der demo. 
bilisatie" als krijgsgevangene naar Duitsland overgebracht 

6 Juli. Klein luchtgevecht overdag boven Altweert tus. 
sen Duitsers en Engelsen. De laatsten maakten zich dun 
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en stegen op tot ze ongeveer muggen werden. Ongeveejr 
4500 arbeiders werken voor de Duitsers op het vliegveld 
Eindhoven. De derde enting tegen typhus heeft plaats ge. 
had. 

9 Juli. Slechts aan de brug te Tungelroy wordt nog wacht 
gehouden en alleen door jongelui, aan andere bruggen niet 

10 Juli. De herjstelde spoorbrug te Weert is reeds enige 
tijd klaar. Vanmorgen reed er een trein over, of althans 
passeerde het station Weert, met luxe.auto's naar Diuits-
lnnd. Had veel bekijks. 

IJ Juli. Vandaag werden 60 Duitse vliegtuigen geteld. 
14 Juli. Na middernacht Eng. vliegtuigen. Lichtkogel's, 

zoeklichten en springende granaten boven het Roergebied. 
Dezer dagen vloog een D. vliegtuig zo laag dat een ekster., 

nest in schr. omgeving uit een boom viel. Op Altweertbeide 
rond „de Pruis" werd een lichtkogelparachute gevonden. 

15 Juli. In ons land van boter en kaas wordt zelfs de 
boter gerantsoeneerd. 

17 Juli. Ondanks het verbod vliegen hier en daar nog 
tamme duiven rond. 

21 Juli. Vandaag, Zondag: rijden steeds kiezelaulo's door 
Weert voor het vliegveld. In de kerken van ons bisdom 
is het eerste schrijven, na 10 Mei, van Mgr. dr. G. Lem'-
mens voorgelezen. Arnold Meyer spreekt in de Apollo. 
zaal te Weert. 

24 Juli. Boter, en vetkaarten worden uitgereikt. 
25 Juli. Aan de brug op de Mildert word tl nog steeds ge. 

•werkt. De noodbrug ligt ongeveer 50 m. zuidwaarts. Van 
Roermond rijden 12 kiezelauto's over deze brug naar 
Eindhoven. i 

28 Juli. Volgens geruchten wordt een grote slag ver
wacht en zouden de Duitsers over 2 dagen in Engeland 
zijn. Een Duits soldaat verklaarde onlangs te Molenbeer., 
sel dat de oorlog in Augustus zou eindigen. 

29 Juli. In afgelopen nacht vielen een 5 tal bommen te 
Ell en richtten schade aan tussen gemaaide rogge. 

30 Juli. In Stramproy mogen de kerkklokken niet meer 
worden geluid. Deze maatregel, in Roermond o.a. al vroe
ger ingevoerd, dient zogenaamd om luchtalarm niet te 
doorkruisen. Op Altweerterheide wordt nog geluid. 

2 Augustus. Duitsers trachtten op het gemeentehuis 
'arbeiders voor Duitsland aan te werven tegen een week. 
loon van ongeveer f24. 
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13 Aug. De telefoonverbinding lussen Weert en Stram
proy "wordt weer aangebracht. Heden ten raadhuize uit
reiking van texlielkaarlen. Een lichte bommenwerper 
maakt • [(je Hunsel in een weiland ten n. van „de Sniek" 
een noodlanding. Volgens de Duitse piloot dezer machi. 
ne, no. 3344, werden aanvallende vliegtuigen vandaag in 
Engeland .„warm" ontvangen. Een ander toestel moest 
dalen op de Moosdijk langs" de Roermondse weg Weert. 

Zeer veel publieke belangstelling. 
15 Aug. Vier Duitse soldaten slaan bij' het gehavende 

toestel i op wacht. Ongeveer 1000 bezoekers heden: 
• 17 Aug. Enige onzer ontslagen krijgsgevangenen die 
voorlopig (geen emplooi vinden kunnen bij de Opbouw. 
dienst iof O.D. blijven. Als onderscheidingsteken dragen 
de O.D..ers een witte driehoek op de iinkermouw van de 
veld.grijzeituniek. „Breed opgezet . . . " heelte het spoedig. 

24 Aug. Het stukgeschoten gewelf van de Paterskerk 
te Weert.Biest is nu geheel hersteld. 

27 Aug. Mensen van Kinroy (B.) vragen in Hunsel om 
boterhammen. 

30 Aug. In Stramproy en omgeving werden zoeklich
ten geplaatst en in de afgelopen nacht beproefd. De Duit
sers die pas hier zijn aangekomen beweren dat ze over 
zes weken huistoe kunnenj natuurlijk na een Duitse zege. 
praal. 

31 Aug. Koningin Wilhelmina wordt heden 60 jaar in 
Engeland. In Heerlen hadden de huismoeders besloten.! 
vandaag z.g. „wasdag" te houden te weten o.a. van onze 
nationale driekleur, doch waarschijnlijk is daar weinig, 
van .terecht gekomen wijl onze beschermers zulks niet 
leuk vinden. Wel dragen enige jonge dames in onze om
geving delen van rood.wit-blauwe kippenrmgen aan de 
vingers, dat is modern en ongevaarlijk. 

Tijdens de Augustusmaand bracht de Duitse luchtpost 
ons pamfletten dn Stramproy onder het hoofd: 

„Politischer Volksdienst 
der 

Reichsleitung der N.S.D.A.P." 
De aanhef luidde: 

„Um die Gefahren abzuwenden, die sich aus einer wei
teren Fortdauer des Krieges für die Partei — und auch 
für das Volk — <ergeben werden, forderte kürzlich den 
Führer iund Reichskanzler das englische Volk auf, den. 
Frieden zu erzwingen". 
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Het slot was: „Aber — Alles durch die Partei! Alles für 
die Partei!" 

(De Engelsen lieten zich ook al op papier gelden in 
Augustus en vroegen: „Wer wird Hiller vernichten?" Wie 
lalnge 'noch Krieg? Die Zeit der Blitzsiege ist vorbeï. 
Hiller dürfte das sehr genau wissen,—daher sein, Frie-
densanbot" vom 19 Juli. (u.s.w.) 

Schr. zag vandaag een trein met beschadigde auto's voor 
Dtuitsland op Koninginnedag passeren. Een rijksambtenaar 
fietste de ganse dag door 't dorp met 'n oranje strikje opi 
zijn revers. De avond leverde een mooi slot. De lucht stond 
vol sterren geplant en zacht reuzelden de blaren op geran-
soeneerde wind. Zoeklichten speurden de memel af kilome
ters diep. Soms sloeg een waakhond aan en een vreemde 
vogel krijste. 

1. September. Op tal van plaatsen aanplakbiljetten in hsl-
le kleuren met tekst: „Engelse vliegers kennen geen gena
de voor vreedzame burgers, daarom blijf thuis!" Tegen mid 
dernacht kwamen weer Eng. vliegtuigen en als een uitge
strekt fakkelwoud stonden de zoeklichten bij dozijnen bo
ven de Peel. In de richting Maastricht sprongen de afwser-
granaten hun dodendans. iDuitse soldaten in Stramproy 
gelegerd, hebben heden in een stemming verkeerd van: 

„De hemel is de onze, 
Vivat Rojer bier" 

Tegen de schemering greep een kameraad tijdig in en 
loodste de vrolijke Fransen feilloos naar de schijnwerper 
hij de Horst. 

Heden werden te Bree (B.) 6000 partijtjes boekweitmeel, 
elk van 3 k.g. aan de gezinnen uit de omgeving uitgedeeld. 
Urenlang moesten inwoners van Molenbeersel b.v. hun 
beurt afwachten. 

8. September. Een deerlijk toegetakelde versperrings-
baïlon drijft hier omstreeks 7 uur naar het oosten. Ook| 
of.;a. in Baexem wordt het hulpeloos ding gezien. De lui 
verwachten weldra de grote slag om Engeland. Alle zoek
lichten in deze omgeving zijn naar elders overgebracht. • 

9. September. Soldaten van de O.D. komen in Weert per 
vrachtauto aan. Een trein rangeert aldaar ongeveer 30 on
derstellen voor zware mitrailleurs. Tegen middernacht 
wierpen Eng. enkele bommen op Weerts gebied. De spoor
lijn werd getroffen. 

10. September. De posttrein van Eindhoven naar Weert 
liep deze morgen niet. In Weert in de n.m. luchtalarm wijl 
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er een Engels vliegtuig op grote hoogte cirkelde. 
11. September. Ongeveer de helft der benzinepompen 

zijn of worden nlu gesloten wegens dreigend tekort aan 
benzine. 

15. September. Vrij druk verkeer van Duitse legerauto's 
over de Napoleonsweg in de richting Ittervoort — Kes-
senich. 

16'. September. De schoolkinderen hebben vandaag vrij 
omdat het kermis is in Stramproy doch er is overigens hoe
genaamd geen pret te bespeuren. 

17. September. Drachtig vee is duur, biggen zijn haast 
onverkoopbaar, prijs ongeveer f 10 per stuk. 

19. September. Omstreeks half twaalf van Woensdag op 
Donderdag gooiden Engelsen, die in het nauw gedreven 
werden, enige bommen boven Weert uit, die in de stad 
schade aanrichtten. 

20. September Heden moeten in Stramproy voor een fo
tograaf uit Weert poseren voor een pasfoto alle personen 
boven 16 jaar. Dat gebeurde in de openlucht aan de oost
zijde van het patronaat, het voormalige St. Aloysiushuis* 
in 1906 ten Z. van het Zustersklooster van cementstenen 
gebouwd. Er kwamen mannen en vrouwen aan te pas 
waarvan voorheen nog nimmer een kiekje was genomen 
doch voordat de „execbtie" op een stoel plaats greep zei 
men dan. „Hij of zij staat er mooi op". 

21. September. Volgens de wacht aan de Tungelroyse 
brug viel er in de afgelopen nacht in de omgeving een Eng. 
bom. 

22. September. Vandaag zond de K.R.O. een Hoogmis 
- uit wat vroeger iets gewoons was doch de laatste tijd vrij 

zeldzaam is. 
23. September. In dè v.m. gingen de schooljongens on

der leiding der onderwijzers z.g. brandplaatjes zoeken die 
door Eng. vliegtuigen, volgens de Duitse propaganda, wor
den uitgeworpen om o.a. in bos en hei brand te stichten. 
Oe jongens zochten het westelijk - en de meisjes het oos
telijk deel van Stramproy vergeefs af. 

24. September. Behoudens een 60 tal moesten de D|uitsers 
te Weert vanavond plotseling inrukken. Was dat ook een 
„bonte Dinsdagavondtrein"? 

26 September. Lichlschijn over Weert. Noorderlicht? 
29. September. Hedenmorgen 5 uur, 15 minuten vielen 

er in Nederweert — Someren een half dozijn bommen. 
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30. September. De eerste brandstoffenbons worden op het 
gemeentehuis uitgereikt. 

1. October. Kermisdinsdag te Weert. Piet Vink's toneel
gezelschap is ondanks alles aanwezig. 

2. October. Piet Vink gaf hedenavond „Een huis vol her
rie". Na de voorstelling kwamen Eng. vliegers nog herrie 
schoppen en hingen de hemel vol lichtkogels. Luchtalarm. 
Sauve qui peut. 

Er wordt dit seizoen ongeveer 100 k.g. thomasslakken-
meel (fosforzuurkunstmest) aan de landbouwers verstrekt 
per H.A. grond. 

4. October. Grote Duitse oefening vanaf 2 uur v.m. ge-
jakker en geronk van auto's en geschreeuw van soldaten 
van België naar Weert door de duisternis. Auto's, aanhang
wagens, motorfietsen, rubberboten, paarden en soldaten 
voor „kanaalzwemmers". In Stramproy in de Priemenhoek 
moesten de Duitsers schuilen z.g. wegens „luchtalarm". 

Na een drukke v.m. verdween alles rond 1 uur in de rich
ting Maaseik. Ons volk glimlachte met de Duitsers want ze 
waren immers nu over „het kanaal" geweest. 

Het schilderbJuisje bij de brug aan de Helmonder is de
zer dagen door de Duitsers meegenomen en geplaatst op de 
Ned.—Belg. grens bij „de Paol". Het geval is door Neder
landiers bekend gemaakt aan den „Ortscomttiandant" te 
Weert want 't huisje behoort aan een Ned. instantie. 

6. October. Een Duits soldaat die naar elders in de buurt 
"was verplaatst blijft onverstoord bij een landbouwer tel 
Stramproy stro binden in de loop dezer week. 

7. October. V.m. werden de „identiteitsbewijzen" (een-
, zelvigheidskaarten) ten raadhuize uitgereikt tegen 10 cent 
per stuk. Zoveel volk als de laatste weken borg ons gemeen 
tehuis nimmer binnen zijn muren sinds de opening op 8 
Januari 1935. 

11. October. Door schoolkinderen werd een gebed voor 
de vrede uitgereikt van Dr. Bauduin, pr. 

15. October. Bijna drie vierde van het aantal kippen ge
teld in September 1939 moet worden afgeslacht. 

17. October. Heden werden in Stramproy de eerste maal-
vergunningen aan de „zelfverzorgers" uitgereikt. 

22. October. Aan de havenweg1 te Helmond worden van
daag Duitse legerpaarden, in Mei achtergelaten, verkocht. 
Wegens te kort aan vervoermiddelen verdienen sommige 
chauffeurs (autobestuurders) f 50 per dag. 
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24. October. Volgens een bericht van heden mogen de 
kachels in scholen niet vóór 1 November branden en wel
licht komen er nog vrije dagen als Maandag en Zaterdag 
wegens brandsloffennood. Wegens de komende donkere 
avonden worden trottoirhoeken en bomen gekalkt. 

29. October. In de meeste parochiekerken wordt nu ver
duisteringspapier voor de ramen aangebracht. 

30. October. Huiszoekingen bij enige landbouwers in ver
band met clandestien slachten en karnen. 

7. November. De paardenstallen door de Duitsers aan de 
kazerne te Weert gebouwd zijn zeer modem ingericht. Er 
wordt weer eens een nieuwe brug aan de Helmonder ge
maakt wijl de tegenwoordige dreigt weg te spoelen. Op Bel
gisch gebied werden onlangs nog manufacturen gehaald, 
nu is echter „in Brussel alles op de bon". Aan de stoomzui-
velfabriek o.a. hangt een Unie-plakkaat met de Ned. Leeuw. 

10. November. Tussen burgers en N.S.B.-ers kwam 't van
avond tot een kloppartijtje te Weert aan het Bassin. 

11. November. Dit jaar mag de jeugd de traditionele St. 
Maartensvuren in de open lucht niet stoken wegens de ver-
duisterings voorschriften. 

14. November. Omstreeks 4 uur v.m. stak een ontzettende 
z.w. storm op die vergeleken kan worden met de n.w. storm 
van 6 Nov. 1921. Toen woei het spits van de kathedraalsto-
ren van Roermond en hedenmorgen ongeveer 6 uur kwam 
het 40 m. hoge spits van de monumentale St. Martinuskerk 
van Weert naar beneden. Het hotel „De Vesper" op de Ko
renmarkt werd mede door de val haast geheel vernield'. 
Het spits stond 52 jaar op het prachtige voetstuk. Een der 
4 pinakels was tevens gesneuveld en de kerk werd bescha
digd'. In ,.het Kanton Weert" van 6-12-40 schreven o.m. 
P.v.d.Werff en J. van Engelen merkwaardige coupletten 
over de toren namens de Weerter groep van het korpsv 
O.D. 

De opbouwdienst begon dra met puin ruimen. Ook elders 
in het ganse land werd hier en daar grote schade aange
richt. 

De burgemeester van Weert, W. Kolkman sprak in de 
raadsvergadering van 21-11-40 een treffend woord over de 
ramp die Weert trof. 

In Hunsel werden vandaag al 17 karren geteld die 
dakpannen aan de fabrieken te Thorn gingen laden. 

19. Novembr. Burgemeester M. Stals die op 1 November 
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j.1. de pensioengerechtigde leeftijd bereikte is tot plaatsver
vangend burgemeester van Stramproy benoemd. 

21. November. Wegens tekort aan timmerhout vordert 't 
werk aan de noodbrug in Tungelroy slechts langzaam. Na
bij de brug staat op borden de waarschuwing- „Achtung 
Brückenbau". 

24. November. Bid- en boetedag voor de gehele wereld 
op verlangen van Z. H. Paus Pms XII. Z. H. zeide vandaag 
o:a. „Wat gij niet wilt dat U en Uw vaderland geschiedt, 
doel dat ook een ander niet". 

25. November. De landbouwers ontvangen van het „plaat
selijk bureau" een veeboekje waarin het vee dat de bedrij
ven binnenkomt en afgaat, dus door geboorte, aan- en ver
koop, moet worden aangetekend. 

29. November. Antoon- Coolen de bekende romankunste-
naar uit Deurne schrijft in, de Unie" een merkwaardig ar
tikel over de storm van 14 dezer. 

Het Duitse bezettingsleger heeft veel vlees nodig. Een» 
slager in Stramproy die anders 17 varkens per week slacht
te kan nu haast geen spek leveren aan zijn gewone klanten. 
In Molenbeersel is al nood bij niet-boleren, bloem is er niet 
en vlees alleen van „eigen slacht". 

1. December. Geldinzameling, buscollecte, aan de Kerk
deur voor „Winterhulp Nederland" een Duits- Nederland
se instelling van de laatste tijd. 

3. December. Aan „Lieberke" op de Horst wordt nu een 
stenen gebouwtje gezet voor rekening of beter op last der 
Duitse legeroverheid. De fietsen door de Duitsers tijdens 
de inval gevorderd werden heden in Stramproy uitbetaald 
Voor een oude fiets werd f 35 schadevergoeding gegeven. 

4. December. Schoolkinderen zeggen dat W.H.N. (Winter 
hulp Nederland) betekent: „Wilhelmina helpt Nederland". 

8. December. Vandaag, Zondag, moet voor de afdeling 
L.GL.T.B. een wagon kolen in Weert worden gelost. In de 
omgeving van Bree zijn al Belgische vluchtelingen uit de 
kuststrook, die vaak door de Engelsen gebombardeerd 
wordt. 

9. December. De nieuwe noodbrug in Tungelroy is nu in 
gebruik. 

15. December. Omstreeks 8V2 uur n.m. gelal van N.S.B.ers 
rond de Markt te Weert. 

16. December. Belgische meisjes die te Weert op de trico-
tagefabriek van Beerens werken, hadden de laatste tijld 
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hun boterhammen besmeerd met gekookte veeknollen, of 
herfstrapen. Het waren haast alle boterhammen van uit
sluitend roggebrood. 

17. December. Vandaag waarschijnlijk de eerste dag na 
10 Mei dat er geen vliegtuigen gezien noch gehoord wer
den in Stramproy. 

21'. December. Een Duitse trein rijdt met alle soorten 
auto's van Weert naar Roermond. 

29. December. Tweede collecte voor W.H.N, op het kerk
plein. 

30. December. Paardenmonstering voor de Duitse weer-
macht voor Stramproy, Tungelroy en Swartbroek nabij 
„bureau" Tungelroy. 

31. December. Een paar Engelse bommen vielen overdag 
in de Zuid Willemsvaart. Veel vissen werden gedood. Schr. 
vernam van een Weertenaar dat deze zich na het gebeu

ren wat vis bemachtigde. 
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194t 
Uitreiking persoonsbewijzen. —Standsorganisaties opgehe
ven. — Veel bladen, tijdschriften en godsdienstige periodie
ken verboden. —De burgemeesters bedanken. 

i J aöuari, 4. De voedseleommissaris voor Limburg, Math. 
Dings maakt bekend dat koolrapen niet vervoederd mogen 
worden. 

10 Januari. Onlangs overnachtten in Tungelroy enkele 
Franse krijgsgevangenen, uit Duitsland ontsnapt. Zij ver
wisselden hun militaire- tegen burgerkleding en trokken 
toen verder naar het Zuiden. 

14. Januari. Mensen ,uit Verviers en Antwerpen halen 
kleine partijtjes aardappelen in Molenbeersel. 

15. Januari. In België komt 't bier nu „op de broodbon". 
16. Januari. De eerste koeien, 'n 8 tal, worden in Stram

proy voor de regering geleverd. 
22. Januari. Op het gemeentehuis is een reclameplaat van 

de Ned. Arbeidsdienst te bewonderen waarop een half 
naakte arbeider staat getekend. 

26. Januari. Brief van de Ned. Bisschoppen van de Kan
sel voorgelezen) over socialisme, comnrunisme en nationaal 
socialistische beweging. (N.S.B.) Voor Katholieken verbo
den. 

29. Januari. Duitsers werken in 't dorp aan telefoonlijn. 
31. Januari. Te Horn heeft men in de laatste nacht op 

de 3de. verjaardag van Prinses Beatrix met Oranje-verf op 
doorlaatbrugleuning geschilderd: .„Oranje Boven, leve Bea
trix". Diuitsers smeerden daar aanstonds bij het dagen ce
ment over. 

2 Februari. Veldwachter maakt bekend: „Wie de Ned.-
Belg. grens overschrijdt met of zonder paspoort, moet op 
't eerste halt blijvien staan, anders wordt er door de Duit-
sche grenswacht geschoten". De 3e inzameling voor Wi 
Hi. N. wordt langs de huizen gehouden. 

4 Februari. In Hunsel is een Duitsch telefoongebouw in 
wording. Keet van 36 m. lengte, 12 toestellen, zal door1 

Djuitse meisjes worden bediend. „Köeb van Hunsel" moest 
onlangs zijn rustig home voor deze post vferlaten. 
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- 5 Februari. Tot commissaris der provincie Limburg is 
benoemd de eertijds ontslagen burgemeester van Amsten-
rade, graaf M'. Marchanl d'Ansembourg, geb. Gulpen 18-1 
1894, inplaats vian de afgetreden Gouverneur W. van Sons-
beeck, geb. A'dam 11-9-1877. De graaf is N.S.B.er. 

11 Februari. Van 5 „bureaux" worden 250 paarden lel 
Hom voor de „weermacht" gemonsterd. 

12 Februari. Duitsers van het garnizoen Weert marche
ren des v.m. door Stramproy met 50 paarden en enige 
vierwielige wagens. In de n.m. ziet schr. de Duitsers voor 
de infantarie kwartier maken o.a. in de Hoogstr. te Weert. 

15 Februari. Duitsers marcheren zingend door Weert. 
In no 668 van de „Annalen" onderstreept C. van Dijck, 
pr. de woorden van den Paus. 

„Dit dal van tranen wordt soms geteisterd door orkaan
achtige overstromingen van nieuwe tranen die gedroogd 
moeten worden op het gelaat van kinderen, van moeders, 
van mannen en grijsaards, dié 'n harde verlatenheid van 
leven en van geest gevoelen vooral in deze bewogen ure 
nu de ontzettende strijd wel verre van te verminderen in 
heviger mate voortduurt en zich uitbreidt". 

22 Februari. Het nieuws gaat van mond tot mond als 
een blijde l)Oodschap „In die winkel zijn sigaretten aange
komen '. 

23 Februari. Brief verschenen van het Ned. Episcopaat: 
„Ondanks alles trouw aan het Kath. geloof", enz. ' 

Na de harde winter leest men nog vermakelijke waar
schuwingen der Duitse instantie langs de weg Weert-Roer-
mond, b.V.: „Strejugut verboden Zand weg te Halen". Aan 
Heidonk Horn staat 'n bord met pijl: Brussel über Diest". 
Bij het kasteelpark Horn prijkt: „Zum rathaus". De weg 
in Kelpen-Oler is slecht: „Schlechte Straszendecke". 

Pastoor dr. Krijn van Nederweert deze avond op last 
der Dluitse autoriteiten gearresteerd doch na enige dagen 
weer in vrijheid gesteld. 

1 Maart. Een Belgische krijgsgevangene, in Stramproy, 
woonachtig, keert (uit Oostenrijk terug, waar Belgen bij' 
boeren waren t e werk gesteld. Duitse soldaten nemen hun 
intrek in het nieuwe stenen gebouwtje aan „Lieberke" op 
de Horst. 

2 Maart. De grenswacht houdt 36 Belgische smokkelaars 
aan die van Molenbeersel naar Bocholt moeten gaan naar 
den Ortscommandant. / 
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4 Maart. Hedenmiddag sprak pater C. Moonen C.s.S.Pi. 
op bijzonder indrukwekkende wijze voor de vrouwen en 
meisjes over de ernst van deze tijd, jeugdopvoeding, geva
ren voor geloof en zeden. „Zal Limburg nu evenals in de 
16de eeuw aan Christus trouw blijven? Het uur der leken". 

8 Maart. De prijzen voor de komende oogst zijn door 
het Departement van Landbouw en Visserij als volgt vast
gesteld: Per 100 kl.g.: tarwe f 13.25, rogge f 12 75, haver 
f 91.50, gerst f 11.50, mais f 13.25, zoete lupinen f 23.—, 
Suikerbieten f 16.— per 1000 k.g., Bintje en Industrieaard-
appelen f 3.50 per 100 k.g. Voor de boeren die een paard 
voor „de weermacht" moesten afstaan wordt vandaag in 
Ittervoort een paardenmonstering gehouden. Er waren 19 
dieren. De vastgestelde prijs is gebracht van f 1400 op f 
1350.—. De vraag overtrof het aanbod vijfvoudig. Voed-
selcommissaris Dingsitrad bemiddelend op. 

14 Maart. Vandaag moeten enkele veehouders drachtige 
koeien vooriDuitsl. leveren. Van de 8 beesten van „buraau 
Tiungelroy" werden slechts 4 geaccepteerd door de Duitsers 

19 Maart. De boeren van Stramproy zijn ontsteld en ver
bitterd over de hoge aanslagen der „Omzetbelasting". 

28 Maart. In „de Nieuwe Koerier" van heden staat deze 
advertentie: „Dame, R.K. (goed van bonnen voorz.) zoekt, 
enz.". 

30 Maart. Duitse soldaten liggen in de kleine zaal van het 
patronaat. Op het Wisbroek Stramproy kwamen Belgische 
kinderen bedelen. Rauwe aardappelen aten ze als een deli
catesse. Een grote jongen nam 5 aardappelen mee naar 
Genk. Mensen uit Molenbeersel komen ook vaak over de 
grens, 5 en 6 aardappelen mogen vrij worden uitgevoerd. 

In Roermond moest onlangs het Groot Seminarie, de Lim 
burgse priesterkweekschool, op last der indringers worden 
ontrfuimd. Bedekt wordt op deze vervolging gezinspeeld in 
no. 2 van „Stella D|uce". B.v.: „ . . . De boeken, waarin de
ze gegevens werden opgetekend, staan momenteel niet ter 
beschikking. Ook zal dit nummer tengevolge van onze plot
selinge „verhuizing" vermoedelijk enkele dagen te laat ver
schijnen . . . .". 

3 April. Duitse soldaten ontvangen les in 6de en 7de klas 
lokalen der Jongensschool van Stramproy. Op de markt te 
Weert werd geregeld met het weekblad „de Unie" gecol
porteerd. Vanaf 1 April is de colportage over geheel ons 
land verboden. 
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7 April. De kommiezen maakten o.a. 500 eieren voor 
België buit. 

9 April. Die „verboden" Engelse zender is nu een paar 
dagen wegens storing onbeluisterbaar. 

10 April..Tussen 11 en 12 v.m. wordt een Eng. bommen
werper boven België door Duitse nachtjager neergehaald. 
Bommen werden in het z.o. geworpen en nog drie Eng. 
vliegtuigen werden, afgeschoten. 

16 April. Ingaande 1 Mei is tot burgemeester van Kessel 
benoemd F. Breekpot, tot burgemeester van Nunhem H. 
Hendriks en tot burgemeester van Stramproy H. Creemers. 

20 April. Wegens de verjaardag van Adolf Hitler steken 
hakenkruisvlaggetjes uit bij de Duitse wacht gevestigd in 
café Jos v.d.Berk bij Verstappen. Nabij genoemde boerde
rij is/in een weiland een Duitse keet getimmerd. 

In alle Kath. kerken van Nederland werd vandaag een 
brief voorgelezen van Paus Pnis XII over „trouw aan het 
H. Geloof van St. Willibrordus, apostel van ons land". 

21 April. Belgen bieden voor 1 k.g. tarwe f 1.—, voor 
1 k.g. rogge 40 cent. Kommiezen maken weer 750 eieren' 
voor „Brussel" buit. 

23 April. N.S.B.plakkers verschijnen in het dorp en ont
sieren enkele plaatsen. Ook in Sittard, Valkenburg en el-

"̂ ders in Zuid Limburg veel N.S.B, reclame met snorkende 
opschriften als: „Arbeiders verbreekt Uw ketenen", „Wil 
een daad", enz. 

25 April. De St. Marcus-processie wordt door het dorp, 
gewoon gehouden. 

1 Mei. „Men" houdt vandaag een feestdag van de arbeid 
die ongemerkt voorbijgaat. 

4 Mei. Op het publicatiebord bij de Hoogpoort Weert 
staat aangeplakt: „Wilt gij vrijheid of knechtschap? Sluit 
U aan bij de N.S.B.". 

Deken J. M. Souren heden te Weert gehuldigd bij gele
genheid van zijn 50-jarig priesterfeest. Deze veteraan was 
oa . de oprichter der eerste Boerenleenbank in Limburg. 
„Het Kanton Weert" gaf op 2 Mei een prachtig feestnum
mer uit, evenals in 1924 bij het gouden priesterfeest van 
pastoor-deken Edluard Haenen. 

10 Mei. „Peelbelang" van Asten schrijft o.a. in een her
denkingsartikel: „10 Mei 1941. De eerste verjaardag van 
de oorlog! Droeviger verjaardag hebben wij nimmer be
leefd". 

In Helden brandt 100 H.A. bos en hei af. 
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14 Mei. De 21-jarige Jos. Bouts uit Rothem werd in de 
afgelopen nacht nabij grenspaal 158 te Stramproy door de 
Diuitse grenswacht aangeschoten en overleed te Weert in 
het St. Jans Gasthuis. 

In Stramproy kost een ei 7ct, in Molenbeersel 20ct. Een 
nieuw rijwiel alhier f 150.—, onlangs f 80.—. 

20 Mei. Hardnekkige geruchten doen de ronde als zou de 
oorlog nog hoogstens een paar maanden duren, in verband 
met het wegvliegen van Rudolf Hess naar Engeland „Duits 
lands vierde man". 

23 Mei. Het „Weekblad van de Noordbr. Chr. Boeren
bond" drukt een typisch artikeltje van „Observer" af over 
de Stadsmens en de Boer waaruit men besluit dat de laat
ste het ventje is. 

25 Mei. Volgens mededeling van bureauhouder M. Klus-
kens werden deze week 39 varkens boven 70 k.g. bijna in 
beslag genomen omdat deze, door de boeren te goeder 
trouw, niet waren gecontracteerd. 

Voor 150 k.g. rogge leveren Belgen een nieuw rijwiel. 
29 Mei. De rede van dr. Seyss-Inquart, Rijkscommissaris, 

van 12-3-'41v*vordt huis aan huis per post bezorgd. 
Leden van de N.A.D. werkten onlangs te Baexem alleen 

in pantalon gekleed. Vandaag beperkte treinenloop. 
30 Mei. In de Tungelroyer Wallen wordt nu het barak

kenkamp van de N.A.D. gebauwd. 
31 Mei. Kommiezen zetten tal van bedelende of smokke

lende Belg. jongens en meisjes over de grens. 
1 Juni. Pinksteren. Inzegening der hulpkerk te Neder-

weert-Eind van pastoor Brand. Mooie ark met foto's van 
Paus en Bisschop. Opschriften o.m. „Limburg aan Chris
tus", en „Gij komt tot ons als offeraar—om zonden te ver
geven". Het Eind zag er goed uit met onze driekleur en de 
windmolen was in „feeststand" uitgedost. 

2 Juni. Heden werden te Kinroy 197 Duitse vrachtauto's 
geteld die in de richting Kessenich—Roermond reden. Er 
waren tal van splinternieuwe wagens bij. 

Op de plaats ongeveer der Biesterbrug—de eerste werd 
in 1867 gelegd—ligt nu nog slechts een smal bruggetje). 

Langs de Noordervaart zijn de oevers op tal van plaat
sen nog met prikkeldraad versperd. Langs de Zuid-Willems 
vaart zijn verscheidene kazematten tussen Nederweert en 
Someren in de laatste tijd door de Duitsers opgeblazen). 

Bij de brug in Tungelroy ligt nu veel nieuw materiaal.) 
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4 Juni.,Om 11.30 vm. overleed ex-keizer Wilhelm II van 
Duitsland geboren 27 Januari 1859. 

6 Juni. Engelse luchtposl: „Die schwersten Angriffe der 
Luftwaffe von der R.A.F, weit uberboten. Mehr als 1000 
Bomber auf einmal eingesetzt", u.s.w. 

8 Juni. De vermaarde bloemenprocessie te Asselt trekt 
uit. Een Eden van bloemen, o.a. rododendrons en margrLe-; 
ten. Motieven „Heel Asselt looft den Heer", en „Heer blijf 
bij ons want het wordt avond". Hulde aan pastoor Muller 
en schoon Asselt. Ook mooie H. Sacramentsprocessie te 
Roermond waarbij natuurlijk de „Koninklijke" en haar 
mentor Max Guillaume. 

9 Juni. Duitsers en marechaussees moeten nu samen 
langs de Ned.—Belg. grens dienst kloppen. Voor onze gen
darmen is dat geen pretje. 

12 Juni. In de afgelopen nacht werden in deze omgeving 
een 8-tal Eng. bommenwerpers neergehaald. 

14 Juni. Door de ins_pectie der invoerrechten en accijn
zen te Roermond worden in Stramproy vergunningen voor 
vervoer van goederen voor huiselijk gebruik verstrekt tot 
beteugeling van'de smokkelhandel^ 

15 Juni. Grote Sacramentsprocessie in Stramproy, Ned. 
vlag waait uit overal. 

17 Juni. In afgelopen nacht werd o.a. in de richting So-
meren een Eng. vliegtuig afgeschoten. 

20 Juni. Aan de Tungelroyse brug werken sedert 8 dagen 
een ploeg arbeiders. Met motorkracht worden palen inge
dreven. 

22 Juni. Duitsland valt sovjet-Rusland aan; in de n.m. 
kanongebulder-reportage op de Duitse radio-zenders. 

23 Juni. In Roermond en Venlo wordt een exodus van 
Duitse vrouwen en kinderen uit het Roergebied verwacht. 

24 Juni. In Tungelroy is het kamp N.A.D'. met 'n 60 le
den bevolkt. 

26 Juni. Mgr. dr. G. Lemmens dient aan de kinderen 
van Stramproy het H. Vormsel toe. Ernstig vermaant Z.H. 
E. o.a.:'u,Het is oorlog", aan de ,„wichter". 

27 Juni. Gezang in het arbeidskamp Tungelroy 'savonds. 
Tarwe en kamperfoelie bloeien. 

30 Juni. Volgens de pers van heden zegt het Duits Nieuws 
Bureau dat ex -koningin Wilhelmina zich aan de zijde der 
Sovjets schaarde. Beeltenissen van levende leden van het 
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Oranje-huis moeten daarom uit openbare gebouwen als 
scholen enz. verwijderd worden. 

3 Juli. Om 2 uur v.m. vielen bommen. 
4 Juli. Tussen 1 en 2 uur v.m. werden enige Eng. bom

menwerpers neergehaald. Akelig brandend stortte b.v. een 
vliegLuig neer in de buurt van „Koelen" Molenbeersel na 
wanhopig over de „Ruterstraot" te hebben gezwenkt. Ver
scheidene piloten en waarnemers kwamen om. In Hunsel-
Haler bij Straterhof vielen 4 bommen in een gerstveld, die 
vrij grote schade aan de omliggende boerderijen aanricht
ten. 

Een boer uit Molenbeersel vervoert 2 lijken per kar naar 
hel dorp die in het moeras bij „Koelen" zijn omgekomen.' 
Andere leden der vliegtuigbemanning bevinden zich waar
schijnlijk onder de massa wrakstukken. Sommige nieuws
gierigen die deze onheilsplek bezochten zijn smartelijk ge
troffen door het aanschouwen van dit vreselijk toneel. 

6 Juli. Schr. ziet een afdeling der „ W. A. " zingend 
over de Rijksweg te Sittard marcheren, onbegrijpend door 
het publiek nageoogd. 

7 Juli. Oude en jonge politieke partijen, zoals de R.K.* 
Staatspartij e.a. uitgezonderd de „N.S.B." worden op last 
der huidige machthebbers ontbonden. 

8 Juli. Een jjom richt schade aan te Weert-Moesel. 
9 Juli. De ook in Limburg bekende circusmagnaat Hans 

Stosch-Sarasani overleed te Berlijn. 
10 Juli. Volgens geruchten zijn er in de omgeving van de 

Napoleonsbrug Stramproy z.g. brandplaatjes door Eng. 
vliegers afgeworpen. 

13 Juli. Verplichte veelevering. Van Juli—December moe
ten in Stramproy 221 runderen boven 1 jaar worden ge
leverd. 

15 Juli. De Duitsers houden m.g.-oefening in de Royer 
Wallen bij „Dreeskes". Schrijver wordt vereerd met een 
bezoek van'drie Belg. smokkelaars waarvan er twee met 
aude rieken zijn gewapend. Andere Belgen stalen twee» 
fietsen langs een veldweg doch bij hoeve Götjes, Dorp, wer
den ze door marechaussees ingepikt. Belgische smokkel-
meisjes vragen hier de weg naar Maarheeze. 

16 Juli. Tussen 1 en 2 uur v.m. Eng. luchtaanval op het 
Roergebied. Zoeklichten, granaten, nachtjagers, neerstor
tende vliegtuigen, bommen. Boven „de Commeroe" Tungel
roy vloog een Eng. vliegtuig zeer laag. 
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18 Juli. Tussen 8 en 9 uur Eng. vliegtuigen op grote 
hoogte die parachutes boven Altweert uitwierpen die naar 
Dpitsland dreven. Ongeveer 40 „sterren" waren zichtbaar. 
De volksmond beweert dat beeltenissen van Prins Bernard 
werden uitgeworpen. 

20 Juli. Heden is het in Nederland de door Londen ge-
propagandeerde „V-dag." 

Bedrijven tot jen met 5 H.A. graan en peulvruchten moe
ten oogst 1941 voor 1 December in de grensplaatsen heb
ben afgedorsen. 

26 Juli. De geknevelde Ned. pers staat in het teken van 
de „V," handig door de Duitsers uitgebuit,, ofschoon aan
vankelijk b.v. in Slramproy 'n 700 meest krijt-V's moes
ten worden verwijderd links en rechts op last der „over
heid". 

29 Juli. Heden moet te Stramproy het koper worden in
geleverd. Gebruiksvoorwerpen en antiek is over het alge-
mfeen vrijgesteld. Koperen kannen, vergieten, pompen, 
bloemvazen, meest ongebruikt materiaal, worden ingele
verd. 

30 Juli. „Adler über Land und Meer" van heden brengt 
o.a. een artikel over „Bauerntum und Völkergeschichte", 
in verband met „Kriegertum". 

3 Augustus. Schrijven van het Ned. Episcopaat voorge
lezen in alle Kath. kerken over de geloofsvervolging in ons 
land, gedateerd 25 Juli. Door de wet op de niet-commer-
ciële verenigingen werden o.a. de Radbouidstichting en het 
R.K. Werkliedenverbond uiterst zwaar getroffen. Het z.g. 
Medisch front, het Agrarisch front en de Culturele kring 
zijn voor Katholieken verboden organisaties. Dit schrijven 

- maakte diepe indruk. 
5 Augustus. In het dorp is de W. van Wilhelmina ge

schilderd tegen een gevel. 
6 Augustus. De drukkerij N.V. Lindner te Eindhoven ver

kreeg van de autoriteiten in den Haag geen toestemming 
voor de uitgaaf van een heemkundig tijdschrift in Neder
landse geest. 

De Rijkskommissaris voor het bezet Nederlands gebied 
benoemt O.F.J. Damave te Voorburg tot ^commissaris" 
voQr de Kath. Boeren- en Tuinderbond. Prof. dr. R. van 
Genechten wordt tot „gevolmachtigde" van de Kath. On
derwijzersbond benoemd. 

7 Augustus. De prijs van 1 kg. echte koffie is in de zwart 
handel gestegen van 18 tot f 25.—. 
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8 Augustus. Enkele godsdienstige tijdschriften moeten 
hun uitgaven tot de helft van het gewoon papierverbruik 
beperken wegens „papiernood", b.v. „Golgotha" van Mook. 

9 Augustus. N.S.B, reclame in Stramproy. B.v. op het 
wegdek aan hoeve Verstappen een hakenkruis in een V, 
plus Duitsland wint voor Europa op 'alle fronten. Sieg 
heil!" In het kastje der off. gemeentelijke bekendmaking 
aan tuinmuur pastorie is o.a. dit te lezen: „Een jaar Ned. 
Unie, Een jaar verraad aan het Nederlandsche volk!" De
zelfde dag werd dit fraais al met bonvrij slijk onleesbaar 
gemaakt. 

10 Augustus. Het stadje Maaseik herdacht heden sober 
de 500e sterfdag van zijn groten zoon den kunstschilder 
Jan van Eyck. 

11 Augustus. De burgemeesters van Midden Limburg 
vergaderen te Roermond onder leiding van den Commis
saris „kameraad" Graaf. 

12 Augustus. In de v.m. werden te Weert ongeveer 150 
Eng. vliegtugien gezien. De machines vlogen laag zodat 
de piloten door het volk werden toegewuifd. Bij het kas
teel sneuvelde een tak van een fruitboom en bij de graan
silo's van Landbouwbelang een vlaggestok dito. In Stram
proy werd een Eng. vliegtuig dat van Z. naar N. vloog 
door de wacht op de Horst met enkele schoten begroet/. 

13 Augustus. Persoonsbewijzen met afdruk rechterwijs
vinger worden ten gemeentehuize uitgereikt tegen betaling 
van fl. 1.—. en minder. 

In het land van Weert werd vandaag een vunzig pam
flet van de N.S.B, verspreid naar aanleiding van het schrij
ven der Ned. bisschoppen van 3 Augustus. 

1 Augustus. De voedselvoorziening dreigt gevaar te lo
pen door het aanhoudende regenweer tijdens dit oogst-
seizoen. 

15 Augustus. Bij „Smeijers" werd 't cafélokaal ernstig 
beschadigd door losgeraakte Duitse aanhangwagen. Een 
propagandist van het Agrarisch front zoekt vergeefs een 
kosthuis te Stramproy. „Land en Vee" meldt dat de Limh.. 
Land- en Tuinbouwbohd uit de Kon. Ned. B.T.B, is ge
treden omdat nu een N.S.B, commissaris aan het hoofd 
dier federatie staat. 

17 Augustus. Een nacht van verschrikking, bommen* 
knallen, brandende vliegtuigen. Langs de Maas is het nog 
erger geweest. Tegelen werd o.a. getroffen. In het beken-
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de school museum te Nunhem waren heden bomscherven 
van de bommen van afgelopen nacht te bezichtigen. 

19 Augustus. Hedenmorgen rond 2 uur veel Eng. vlieg
tuigen. Minstens zeven vliegtuigen werden afgeschoten. In 
Bocholt brandde een korenmijt af, waarschijnlijk door 'n 
brandbom. De Engelsen schoten nu en dan op de achter
volgende jagers terug. De Duitse commandant van de 
wacht op de Horst hief nu en dan een waar Indianenge-
huil aan als Eng. vlgt. in de schijnwerpers gevangen wer
den gehouden. 

20 Augustus. Heden kwam de raad van Stramproy nog 
eens bijeen. Er hing a.h.w. een lijklucht in de zaal. 

21 Augustus. Vandaag wordt aan de landbouwers een 
extra oogstrantsoen uitgereikt. 

24 Augustus. Dora Aengevaeren, Stramproy heeft langs 
de weg naar Heyeroth een veldkapel laten bouwen ter 
ere van O.L. Vrouw_ Koningin van de Vrede, tot dank 
voor behouden terugkeer van familieleden uit de oorloge 

25 Augustus. In de prille morgen werden weer vliegtui
gen neergeschoten. Drie Eng. piloten stonden des v.m. 
als krijgsgevangenen op de Maaseikerweg, Weert. Gebr. 
v.d. Bergh, uitvoerders, bouwen een nieuwe Biesterbrug 

27 Augustus. Feest in Stramproy wegens het 50-jarig 
professieherdenken van Moeder-Overste, Zr. Cesariene. De 
Overste van ons klooster kwam in 1906 naar Stramproy. 
Namens Stramproy werd een gulle feestgave aangeboden. 

Eergister werd no. 7 van „de Luchtpost" verspreid door 
de R.A.F. met Boodschap van de Belgische Regering". 

29 Augustus. Heel vroeg Eng. vliegt, en ongelukken in 
de verte. Afweer in de richting Düsseldorf en Keulen. 

31 Augustus. Vandaag werd voor de eerste maal de twee
de schaalcoUecte in de kerk gehouden voor de bijzondere 
noden van het Bisdom op last der Ned. Bisschoppen. 

1 September. De gemeenteraden en provinciale staten 
worden ingaande heden opgeheven door Rijkscommissaris. 

Een zeer tragische nacht. Felle luchtgevechten Een bran
dend vliegtuig zwenkt links en rechts over z.w.Stramproy. 
Na enige seconden brak het in verscheidene delen en stort 
te neer ten Z. der Raamstraat op Belgisch gebied Fel m.g. 
vuur. Een onvindbaar projectiel kwam dicht bij schr. neer 
Ook in Nederweert werd waarschijnlijk een vliegtuig afge
schoten. Volgens radio Londen keerden 7 toestellen niet 
terug. 
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2 September. De tweede paardenmonstering voor de Duit
se weermacht heeft plaats op het terrein voor het magazijn 
L.L.T.B. In Weert werd boete geheven voor te laat ver
schijnen en op de paarden werd soms de zweep gelegd bij 
te langzaam keren van. galop of draf. In Siramoroy werden 
een half vdozijn paarden uitgezet. 

3 September. In de wei van hoeve Verstappen hebben 
de Duitsers 'n 5 m. hoge uilkijkppst laten bouwen vandaag. 

4 September. De „Volksmissionaris", Roermond en de 
„Kath. Missiën", Steil-Uden mogen niet meer verschijnen 
De dagbladen moeten ongeveer op 4 blz. daags gebracht 
worden. Morgen verschijnt het laatste no. van „de Unie". 

6 September. „De" nieuwe brug van beton is in Tungel-
roy voor het verkeer geopend. 

7 September. De „Brandaris" steekt een opwekkende 
speech af. over het offer als model nemend het grote offer 
dat Oi.H. Jezus-Christus bracht. De St. Antoniusbode mag 
niet meer verschijnen. Leden van het kamp N.A.D. vragen 
boterhammen langs de huizen. 

8 September. Op de Duitse uitkijkposten zijn witte V's 
geschilderd, in Heerlen is op enkele plaatsen „Victoria" ge
klad. 

10 September. „Ons Missievriendje" Weert is verboden 
door de autoriteiten. 

Het bierrantsoen wordt wegens te kort aan grondstoffen 
verlaagd tot 60 pet. van het verbruik in 1939. 

12 September. Het orgaan van de L.L.T.B. „Land en 
Vee" verschijnt beden met z'n laatste nummer. Ontstelte
nis in landbouwkringen over de opheffing van alle diocesa
ne organisaties bij besluit van gisteren. Vernietiging van ja
renlange op- en uitbouw en dat alles met de „zegen'' en 
„hartelijke gelukwens" van den bezetter. 

13 September. Huis aan huis werd per post bezorgd het 
brochuurtje „Landverraders" van de ontwortelde Max Blok 
zijl. 

14 September. Brief Ned. Episcopaat over de opheffing 
van machtige Kath. organisaties, opheffing van het Kath. 
Comité van Actie „voor God" (opger. 10 Sept 1936), op
heffing van zoveel godsdienstige tijdschriften. De N.S.B, 
nogmaals veroordeeld. 

15 September. Piet Smitz, oud-voorzitter van de schut
tersbond „Eendracht maakt macht" Weert overleden, 81 
jaar oud. 
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In het Geuldal beperkte bewegingsvrijheid voor Joden 
volgens art. zoveel der verordening 1941. In Sittard en 
Heerlen zijn „Deutsche Bildkaste" geplaatst, in Sittard 
staat ergens gedrukt „O Z.O."—„Orde zal overwinnen", iets 
anders dus dan elders waar met „O.Z.O " bedoeld werd 
„Oranje zal overwinnen". Heerlen en Vaals genieten voorts 
nog o.a. van „Oranje—bolsjewiek". 

17 September. Alle leden van de afd. Stramproy L.L.T.B. 
verklaren schriftelijk dat zij niets meer met deze organisa
tie te maken willen hebben, noch met een eventueel plaats 
vervangende ^instantie. 

De burgemeesters Kortmann van Neeritter, Scheijmans 
van Hunsel en Cremers van Baexem vragen ontslag. 

De commissaris van Limburg wordt commissaris van de 
Prov. Limb. Electr. Mij. (Slroomverkoopmaatschappij) 

Duitse soldaten maken hedenavond weer een reuzen V 
van schijnwerpers. 

19 September. Het eerste no. van „N.B.T.B.", gewest Lim 
burg verschijnt ter vervanging van „Land en Vee". Hoofd
redacteur ir. A.W. Ausems, redactie en adm. adres Zeestr. 
71 b. s'Gravenhage. Met dezelfde kop verschijnt het blad 
ook op 26 Sept. en 3 October. 

21 September. Op uitnodiging der St. Vincentius biblio
theek Weert hield „Het Spectrum" de Utrechtse uitgevers
mij een boekententoonstelling in het St. Jozefsgebouw, 
Weert. 

22 September. Het rijkscommissariaat maakt bekend dat 
" de volgende burgemeesters op hun verzoek ontslag kregen 

Jhr. mï. Wi Michiels van Kessenich, Maastricht, Mr. B. 
Berger, Venlo, M. Coenders, Sittard, M. Haan, Nieuwstadt, 
G. Habets, Kerkrade, A. Meeuwissen, Echt, mr. dr. R. Geul
jans, Ubach over Wiorms, M. Koten, Grevenbicht, Obbicht 
en Papenhoven, mr. A. Lempers, Schaesberg, P. Minken-
berg, Stevensweert, Ohé en Laak, M. Corbey, Broeksittard 
en Ch. Janssens, Maasbree. 

29 September. Tot nieuwe burgemeesters benoemdo,.a.: 

Te Sittard F. Wtelters, Venlo, mr. J. Zanders, Echt, A. 
den Rooyen, Cadier en Keer, J. Rözener-Manz. 

1 October. Men weet allicht dat de Duitsers onvriendelijk 
voor „moffen" worden versleten. De vinnige radio-uitzen
ding van „de Flitspuit" scheldt dan ook: „Wanneer de mof 
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wordt arm! en kaal dan spreekt hij weer bescheiden taal". 
Ongelukkige mensenj\die veel moeten luisteren. 

2 October. Tot burgemeester van Roosteren e.a. werd 
benoemd J. Ruypers. 

5 October. De kerk van Stramproy is evenals vrijwel alle 
andere Godshuizen tegen lichtuitstraling verduisterd. 

7 October. „De Tertiaris" Weert is opgeheven. 
10 October. Hedenavond schittert Mars de „planeet" al 

vroeg ros aan de hemel. Mars en de aarde zijn elkander nu 
dicht genaderd, n.1. tot ruim 60 millioen k.m. wat men in 
de astronomie een geringe afstand noemt aangezien b.v. de 
afstand van de aarde tot de zon precies gemeten 150 mil
lioen k.ïn. bedraagt.—Dit in verband met „Mars" de krijgs 
god die weer hecht in het zadel zit. 

13 October. iDuitse jagers werden evenals Eng. bommen
werpers in hun eigen zoeklichten gevangen maar door vlam 
miend schrift raakten die narigheid gauw kwijt. 

15 October. Een Eng. vlgt. werd s'avonds neergehaald 
en een terugkerende bommenwerper werd 5 minuten door 
een Duitse jager bestookt doch ontkwam vermoedelijk. 

17 October. „Mars" heeft zichvanavond met een krans 
(halo) getooid. Waarom ook niet? 

18 October. In de pers van heden wordt gewaarschuwd 
met doodstraf voor saboteurs. 

24 October. De Nederlandse Landstand wordt opgericht. 
25 October. De nieuwe burgemeester van Maastricht, m|r. 

L. Peeters wordt geïnstalleerd. 
28 October. Op het gemeentehuis en elders is een gedruk

te circulaire aangeplakt waarin f 1000 wordt uitgeloofd aan 
degene die een ernstig vergrijp tegen de voedselvoorziening 
aan de overheid bekend maakt. 

29 October. Marechaussees hielden een paar Belg. dames 
aan die elk drie kop-affe-kippen vergezelden. 

31 October. No. 3 van „de Boerenstand" (N.B.T.B.) ver
schijnt. De typografische verzorging is niet zo slecht. Op 
24 blz. getrokken. 

1 November. Evenals verleden jaar geen processie naar 
de kerkhoven. 

5 November. <i. Thomassen is als hoofdredacteur van de 
„Nieuwe Koerier" Roermond afgetreden. Het grootblad „de 
Maasbode" is al vroeger definitief verboden, n)u volgen 
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weer o.a. „het Land van Weert", „Rust Roest" en een on
zer mooiste Limb. tijdschriften „de Nedermaas", waarvan 
resp. hoofdredacteur waren A. Ollerdissen, dr. D. Sassen 
mr. E.^Franqfuinet en Math. Kemp, van 1922-1941. 

8 November. Luchtgevechten 's avonds omstreeks 10 uur. 
Fel gieren van een paar bommen die hard in Tungelroy 
explodeerden. Rundvee in Slramproyse stallen sprong ang
stig overeind. Granaten dansten boven het Roerbekken. 

9 November. Sensationeele jacht van leden N.A.D. Tun
gelroy op een van hun makkers die deserteerde. Over land 
en zand holde deze vluggerd door de Tungelroyse beeld 
naar Stramproy, Verder over Eltebosbrug naar Sluis XVI. 
Of hij is blijven sprinten tot Oss blijft onbevestigd. 

10 November. Enige jongelui uit de omgeving zijn door 
„heimwee" naar Engeland overmeesterd en zijn met de Wes 
terzon vertrokken." 

12 November. Vandaag gingen enkele Duitse soldaten oe
fenen op de schietbaan der voormalige Burgerwacht van, 
Stramproy nabij de Zevensprong. 

14 November. Burgemeester H. Vennekens van Neer 
krijgt 1' Jan. e.k. op verzoek eervol ontslag. 

18 De N.A.D. Tungelroy verricht ontginnings werk in de 
buurt van Kastersbrug. Een tamboer en paradeschoppen 
zorgen voor een opwekkende indruk. 

20 November. Langs de Linserstraat in Heyeroth bouwen 
de Duitsers een keet en observatiepost. 

21 November. De Duitsers voeren uit België met vracht
auto's hout aan in de richting Weert. Vandaag werden 
paarden voor de „weermJacht" geleverd. 

23 November. Bedien, Zondag, moeten veel timmerlui 
voor de Duitsers werken. Nabij de Napoleonsbrug, noor
delijk van Vosse-ven, Stramproy, zijn verscheidene keten 
in aanbqüw. Ook telefoon- en electr. aansluiting wordt 
daarheen geleid. 

25 November. Ook in Meeuwen (B.) worden keten gezet 
en elders. 

27 November. Om 8 uur n.m. aanhoudend gedreun van 
bommen in de richting Maaseik. Talrijke slachtoffers te 
Maastricht. Enkele bommen op Stevensweert. 

Langs het St. Willibrorduspad Stramproy werd vandaag 
een kabel aangelegd die door de Eerste Hoek naar de 
Vosse-vense keten loopt. 
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28 November De burgemeesters P. Mertens, Heythuysen 
Roggel, mr. J. Geradts, Maasbracht-Montforl en V. Ruypers 
Urmond bedanken. 

De soldalen op de Horst zijn met hun schijnwerper naar 
de Linserstraat, Stramproy verhuisd. 

29 November.-V.m. reden 'n 20 auto's en 3 „ketels" naar 
de ketenbouw bij Vosse-ven. 

De burgemeester .van Castricum mr. C. Van den Clooster 
baron Sloet tot Everlo is benjoemd tot burgemeester van 
's Hertogenbosch. 

30 November. Heden, Zondag, wordt cement gereden 
voor bouw van het zoeklicht-fundament en W.'C.'s naar 
de Stramproyse keten. Bij Van Tulden, Hushoven zijn de 
keten al klaar. 

Bij Math. Moonen, (Tölkens) is een hulppost van het 
Diuitse Rode' Kruis gevestigd. 

3 December. De Duitsers hebben een keet gebouwd vlak 
ten N. der woning van P. Rietjens, zaakvoerder Stramproy. 

„Luftpost von der R.\A.F. ab„geworfen, no. 25„ 5 Nov. 
1941. Stülpnagel kann nicht mehr fcurück", u.s.w. 

8 December. Tussen 5 en 6 uur v.m. werden een paar 
vliegtuigen in 't Z. neergehaald. Volgens radio-Londen üeer-
den 4 Eng. bommenwerpers niet terug, volgens de Duitse 
radio werden 3 vlgt. neergehaald. 

De aartsbisschop van Mechelen, kardinaal van Roey> 
heeft gisteren, in alle Kath. kerken van België een Herder
lijk schrijven laten voorlezen waarin wordt meegedeeld 
dat koning Leopold III op 11 Sept. 1.1. .gehuwd is met 
Maria Lilian Baels, dochter van de vroegere minister Hen
drik Baels. \ 

Japan heeft gisteren de strijd aangebonden met de V.S. 
van Amerika en Engeland. 

11 December. De zoeklichten bij Linserstraat en Vosse-
ven, Stramproy worden beproefd. Bij het eerstgenoemde 
is een hoge opservatiepost getimmerd. 

12 December. j,Mooi Limblurg", Zondagsblad van dei 
„N.V.C." en „N.K." verschijnt vóorlqpig niet meer. 

13 December. O.a. werden de volgende nieuwe burge
meesters benoemd: W. Collon te Heythuysen en Roggel, 
P. Kluytmans te Maasbracht en Montfort. 
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19 December. /Adolf Hitler, de fuehrer, neemt het opper
bevel van het Diuitse leger op zich. Generaal-veldmaar-
schalk von Brauchitsch treedt af als zodanig. 

23 December. Omstreeks half negen 's avonds vielen drie 
zware bommien op Breivensroth te Stramproy, n.1. een 
in boomgaard Van hoeve „Klötjes" en twee ten Z. van 
hoeve „Klinge". Veel glasschade e.a. in de buurt. Er was 
slechts even één vliegtuig in de donkere lucht. Velen meen
den in het afwerpen dier bommen een spoorslag der Prui
sen te zien tot beter verduisteren doch schr. weet dat niet. 

Een Duits soldaat sloeg met zijn fiets omver en hij holde 
hals over kop bij hoeve .„Vliet" binnen onder de uitroep: 
„Ach, der Krieg . . . ." 

24 December. Op bevel der Duitsers wordt de weg van 
de Eerste Hoek naar de keten bij Vosse-ven door omwo
nende boeren van Weert en Stramproy gelijk gemaakt 
voor auto's. i 

25 December. Enkele Duitse soldaten te Stramproy in 
de Kerst-mis. 

27 December. In Nederweert werd een kabel der weer-
macht vernield. Mensen van die plaats moeten nu „voor 
straf" bewakingsdiensten, langs de kabel verrichten. 

Omstreeks 10 uur n.jn. Eng. aanvallende vliegtuigen, 
'Lichtkogels, geschut, gedreun. Wilde .ganzen schreeuwen 

tussen het ronken heen. 
28 December. Om 2 uur n.m. spreekt de Londenaar over 

de radio tot de „„burgers van Eindhoven". l 

30 December. Hugo v.d. Broeck, hoofdred. wLimb. Koe
rier", drs. W. Goedhuis,. hoofdred. Arbeiderspers en ^de 
Waag" en A. Grtmmans („de Brab. d'n Dré") ontvingen 
de prof. Goedewagenprijs voor „de beste journalistieke 
bijdrage in het belang der volksgemeenschap". Natuurlijk 
door groot Germaanse bril bekeken volgens edel-Germaans 
recept. 
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1942 
Nieuw zinken oorlogsgeld „der nieuwe orde". 50 jaar 
coöp zuivelbereiding in Zuid Nederland. Lutterade en 
Eindhoven zwaar uit de lucht door geallieerden getrof
fen. Het roven van torenklokken begint. 

1 Januari. De Duitsers schieten onversaagd het Nieuw
jaar in met tal van knallen. -

2 Januari. Beroering in Nederweert waar andermaal „de 
kabel" werd doorgesneden. Inwoners van Nederweertj Os-
Del en Leveroy moeten voortdurend wacht kloppen. Ook 
Heren Geestelijken en onderwijzers hebben kabelwacht, 

3 Januari. De Duitse wacht bij de Linserstraat bezit twee 
hondjes die net als hun fijne meesters plenty naar eau de 
Cologne geuren. Hel rundvee krijgt ook iets: oormerken. 

10 Januari. Na onlangs enige nummers van „Boer en 
Erf" is nu „de Landstand" verschenen, 16 pagina's, 
350.000 ex. 

11 Januari. De Londenlaar: „Börgers van Hilversum! 
Uwes zender werd vroeger gekenmerkt door objectiviteit 
thans is hij nog slechts de spreekbuis van de nazi's, dé 
nazi's die wij zo verfoeien.. . ." 

13 Januari. Bureau 13, Tungelroy, Swartbroek en Stram
proy moet 2500.000 kg. stro leveren, doch alleen „op pa
pier" gelijk later bleek. 

14 Januari. Noord en z.o. van het Vosse-ven werden 3 
uitkijkposten getimmerd. 

17 Januari. Ongeveer 30 Pruisen marcheren volledig 
uitgerust door ons dorp, achter elkaar als eenden, en ke
ren naar Weert terug. 

18 Januari. Duitse soldaten schaatsen en fotograferen 
in deze bar harde winter op het ijs van Vosse-ven. Kraaien 
zitten plat op hun buik op veld en weg in de kou in smach
tend verlangen naar verse paarde-vijgen. Kolennood in 
Weert en elders. 

22 Januari. In Nederweert wordt de bevolking ingaande 
morgen van kabelbewaking ontheven. Scholen in Stram
proy wegens steenkoolgebrek geslo.en. Ongeveer twee do
zijn jeugdige Hitler-soldaten zingen al vroeg vanaf het 
patronaat door het dorp en oefenen hier en daar in de! 
sneeuw. 

26 Januari. Pastoor L. Poels van Swartbroek overleden. 
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Hij werd in 1878 te Venray geboren. Hij was inderdaad 
een eenvoudige goede herder. Tevens luidden de Weerter 
klokken hun klaaglied heden bij de begrafenis van den 
jovialen wethouder Tinus v.d. Bergh. 

28̂  Januari. Leerlingen van de lagere Landbouwschool 
te Weert en van algemene landbouw wintercursussen sta
ken in verband met de slichting van de Landstand. 

Op 21 of 22 Januari, overleed in de missie van Bulgarije 
Br. Gerardus (P. J. Hoeken van Stramproy) 64 jaar oud. 

Hij stierf te Roestsjoek, volgens telegram van mgr. Di. 
Theelen, en was 40 jaar in 's Heren dienst werkzaam. 

30 Januari. Nieuwe burgemeesters: A. de Glas te Horn, 
Wl. Hellerscheid, brig-majoor der rijksveldwacht Blerick 
tot burgemeester van Baexem en Grathem, P. Beursgens 
te Hunsel, Neeritter en Itlervoort. 

2 Februari. Dierenarts dï. Pulles wordt burgemeester 
van Eindhoven. 

4 Februari. Overal in het land van Weert wordt met pa.ar-
densloden gewerkt om althans de grote wegen een weinig 
berijdbaar te houden want we worden nu op sneeuwla-
wines vergast. 

Kapelaan G. Raeven, geb. 1898, benoemd lot pastoor van 
Swartbroek, Priester gewijd 1927, leeraar te Rolduc, kape
laan te Munstergeleen en St. Marlinus parochie Weert. 

10 Februari. Nieuwe burgemeesters: J. Schreurs, Heel en 
Panheel, A. de Leis, Posterholï, H. v.d. Berg, Belfeld, H. 
Gossens, Kessel. • 

12 Februari. Het nieuwe geld, zinken pasmunt met het 
zonnewiel, e.a. is nu in omloop. Zink van Dorplein. 

14 Februari. Bommen op Beek (B.) Schade aan eiken en 
glas. 

15 Februari. Vastenbrief van het Ned. Episcopaat voor
gelezen, waarin o.a. tegen de anti-godsdienstige propaganda 
van de huidige machthebbers wordt gewaarschuwd. D^nk 
wordt gebracht» aan de door velen gebrachte offers, burge
meesters b.v. en anderen die ontslag namen. 

18 Februari. A. Tendijck tot burgemeester van Haelen en 
Buggenum benoemd. 
' 22 Februari. Vandaag, Zondag worden in Weert weer ko
len gehaald. 

27 Februari. Het landgoed Delbroek, ook Lindenhof an 
Hei-pastoor genaamd te Weert, groot 39.25.85 H.A. werd 
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verkocht voor f 19000.—, een lage prijs, wegens „prijszet
ting". 

28 Februari. In de Limburgse bladen verschijnen geen 
kerkdiensten meer. 

I Maart. Officieel wordt bekend gemaakt dat zij die zich 
niet voor collectant W.H.N, aanmelden, ook niet voor uit
kering der „waardebons" in aanmerking komen. De scho
len beginnen: „er zijn weer wat kolen". 

5 Maart. Batavia, hoofdstad Ned. Indië door Japanners 
bezet. Gen.-majoor Ter Poorten is nu opperbevelhebber 
der landmacht in onze Oost 

Wegens nijpend tabaks tekort zijn er luitjes in Limburg 
die klaver- en seradella- kaf roken. Fijn hoor op zes meter 
afstand. 

8 Maart. Brief van het Ned. Episcopaat voorgelezen om 
het Kath. onderwijs lot elke prijs te handhaven en de voor
spraak van de H. Joseph in te roepen. 19 Maart zal dit jaar 
als Zondag worden gevierd. 

9 Maart. Om 15 uur geeft Ned. Oost Indië zich aan Japan 
over. 93000 Ned. Indische en 5000 Austr.-Britse-Amerikaan 
se manschappen leggen de wapens neer. 

I I Maart. Djuitse soldaten vragen hier en daar langs de 
grens een boterham. 

12 Maart.,De Pruisen oefenen met machinegeweren rond 
Swalebosheuvel, Tungelroy. 

16 Maart. Gerucht dat de Engelsen binnen 4 weken de 
Limb. Staatsmijnen zullen bombarderen. 

17 Maart. Bij besluit van de secr.-generaal v.h.dep. van 
Binnenlandse zaken van 14 dezer is de voorlopig verlengde 
ambtsperiode van de burgemeester van Weert mr. W. Kolk 
man. met ingang van die datum beëindigd. 

19 Maart. G. Claessen is benoemd tot burgemeester van 
Odiliënberg. i 

20 Maart. Het spinnewiel dat volgens sommigen in de 
musea thuishoort, is voorgoed in ere hersteld. Boerinnen 
en mevrouwtjes spinnen weer vlijtig wol want de winkels 
raken of zijn leeg. 

22 Maart. In Ell werden een paar jongelui aangehouden 
door de Duitsers omdat ze portretten van Hitler en Goering 
uit een Dpitse keet hadden meegenomen. 

24 Maart. Ir. Bemelmans, pr. Roermond wordt o.a. ge
vangen, gehouden door de Duitsers. 
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27 Maart. Nieuwe burgemeesters, o.a.: Q. Frenken te 
Vlodrop, J. Frijns te Limbricht. 

In gezwollen stijl melden advertenties in Duitse Maden 
als blv. de „Volk Beobachter" hel sneuvelen van dierbaren 
aan het Oostfront. B.v. deze 'aanhef: 41/2 Jahre gestanden in 
vordersler Linie des Ersten Wellkricges und siegreich lieim 
gekehrl aus Polen und Frankreich fiel an der Ostfront am 
24 Marz 1942 im festen Glauben an die Unbesiegbarkeit 
unserer ruhmreiehen Armeen und die Allmacht Goltes, 
des Lenkers der Schlaehten, . , .u.s.w. Dit naar aanleiding 
van de hier heersende mening van zware Dtuitse verliezen 
in Rusland. 

3 April. De waarnemende burgemeester van Weert, G. 
Peelers maakt bekend dat op last der bezettingsauloritei-
ten de volgende straatnamen zijn gewijzigd Julianaplein in 
Trompplein, Wilhelminasingel in de Kuytersingel, Wilhel-
minaslraat in Vondelstraat. 

O.a. werden nog herdoopt de sportvereniging Wilhelmina 
in „Weert" en hotel Juliana in hotel Bos. 

9 April. In Maart wierpen de Engelsen pamfletten: „An 
die soldaten der Deutschen Wehrmacht".—Ich fühle mich 
so frisch. Es kommt der Frühling. (Ad. Hitler 24-2-1941), 
ook vandaag is er aanvoer: „Les Americains sont la! 1917, 
26 Juin, 1942, 26 Januari", u.s.w. 

13 April. De nacht van 12 op 13 April 1942 bracht over 
Herten een;ramp, zoals er wel sinds mensenheugenis geen 
is geweest. Een bom die in de stille nacht om half twee 
plotseling uit een vliegmachine nederviel, bracht dood en 
verwoesting over dit vreedzaam slapende dorp. De ontzet
tende luchtdruk deed de huizen ineen storten maakte van 
de kerk een ruïne en deed zeven onschuldigen de dood 
vinden. In één dood worden verenigd de grijsaards de men
sen uit de bloei hunner jaren en het onschuldige kind. Het 
was een ontzettende herinnering aan liet woord van Chris
tus: „Waakt en bidt, want gij weet geen dag en geen uur". 

Namen der slachtoffers: Wilhelmus Evers, geb.24-3-1924 
Anna Sliepen, geb. 21-10-1861, Peter Engelen, geb. 5-5-1882, 
Joseph Korsten, geb. 15-8-1867, Andreas Schoeren, geb. 16-
12-1931, Petronella Cremers, geb. 26-7-1894. 

14 April. De „Brabantse streekdag" met reportage-wa
gens neemt een aanvang. O.m. worden bezocht Oirschot, 
Geldrop, Aarle-Rixlel, Beek en Donk. 

15 April. Duitse soldaten in Stramproy krijgen weinig 
boter, dus smeren ze mosterd op hun broodje. Een versper 
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ringsballon wordt met enkele schoten begroet. De zwarte 
handel in Belgische tabak „shag" floreert. 

19 April. Schrijvenvan bet Ned. Episcopaat voorgelezen 
met ernstige waarschuwing tegen het systeem van de 
N.A.D., en de rechteloosheid der Joden. „Het nationaal-
socialisme i&ilijnrecht in strijd met het Evangelie". 

Vanwege de autoriteiten werd op het kerkplein te Stramp
roy nadien1 een schrijven voorgelezen waarin de verplichte 
aangifte wordt bevolen voor onderwijzers van bijzondere 
scholen, te weten van. 18-22 jarigen. 

20 April. Prof. Jac. Maes, Weert en oud-burgeme ester 
M. Slals treffen voorbereidingen voor oprichting oudheid
kamer Stramproy. « 

21 April. Er wordt nog materiaal aangebracht voor de 
Duitse keten. 

27 April. De burgemeester van Posterholt, A. de Ley 
maakt namens enige collega's wit Midden-Limburg bekend: 
„In verband met de houding, die door de R.K. geestelijk
heid wordt aangenomen ten aanzien van de nieuwe orde 
in hetialgemeen en van het nationaal-socialisme in het bij
zonder zal door de burgemeesters van Haelen, Horn, Mont-
fort, Maasbracht, Vlodrop, Baexem, Grathem en Poster-
holt over het jaar 1942 geen subsidie 'aan de R.K. kerken 
worden uitgekeerd". 

In café's hangt sinds enige tijd zichtbaar voor de ruiten: 
„Voor Joden verboden". 

30 April. T.R. Tempelman, wegenbouw Geleen, begint 
heden aan een kiezelweg te walsen over Eltebos naar Eer
ste Hoek, richting ketenbouw. In Hunsel is reeds 1 km'. 
weg klaar, hier is een plan van 4 km. lengte. Vrachtauto's 
voeren uit Maastricht steenslag aan. 

1 Mei. „Het Ned. Arbeidsfront" opgericht. Leider H.J. 
Woudenberg. 

9 Mei. Op de aanplakborden in Weert worden de Ned. 
arbeiders verzocht <in Duitsland te gaan werken. 

„De burgemeester van Sittard heeft het subsidie van f. 
2700— aan de R.K. Openbare Leeszaal ingetrokken, aan
gezien het liestuur dier leeszaal niet voldaan heeft aan het 
verzoek 'om 'ook n.s.b. lectuur ter lezing te leggen". 

10 Mei. Winston Churchill twee jaar min.-president. 
13 Mei. De Kruisprocessie trok op heden en op vorige 

dagen door de velden. 
14 Mei. Gerrit Schulte wint de Roerm. wielerronde vóór 

Pellenaars. 
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15 Mei. De Ned. officieren die zich moesten aanmelden 
zijn vastgehouden en worden als krijgsgevangenen naar 
Duitsland gevoerd. Nederland rouwt. 

18 Mei. De nieuwe kiezelweg voor de Duitsers langs 
Stramproys noordgrens blijft „onvoltooid" en wanstaltig 
liggen. 

21 Mei. Het 50-jarig beslaan der zuivelfabriek Si. An-
tonius Abt, Stramproy-Tungelroy, wordt herdacht!. 

Lectuur, o.a.: ,,S atuten S'ramproy" 1892, „Verslag" Limb. 
Zuivelconsulent; 15-4-1905 lot 1-1-1906, „Kalender Z.N.Z." 
1908, „ het 25-jarig beslaan der eerste coöperatieve boter-
fajbriek Tungelroy", 1917, „Statuten, enzl", Stramproy^ 
1926, de Z.N.Z. bij zijn 35 jarig bestaan, 1928, Vijftig Ja
ren coöp. Zuivelbereiaing Ie Tungelroy en S.ramproy, 1942. 

23 Mei. In Molenbeersel is een fietsenbewaarplaats waar
in elke nacht rond 100 karretjes tegen 5 francs per stuk 
gestald worden terwijl de smokkelaars te voet naar ons 
land komen en gaan. Voor rogge wordt grif 75. cent .per 
kg. betaald; gewone regeringsprijs is ongeveer 13 et. per 
kg. in Nederland. 

24 Mei. Jodencongres te Moskou: „Proletariërs aller lan
den verenigt U!" 

29 Mei. Roggeprijs is hier in het zwart f. 1.20, in België 
f. 1.60, per kg. Een konijn bracht hier op f. 7.20, een nuch
ter kalf wordt door de regering hier met f. 6 en f 7 be
taald. 

31 Mei. Geweldige Eng. luchtaanval op West Duitsland, 
van Düsseldorf tot Keulen. Het leek van 12-2y2 uur 3en 
waar onweer in de klare volle-maannacht. Schr. zag min
stens negen machines brandend neerstorten. Vlammen, 
witte en zwarte rook in de richting Weert-Nederweert. 
'Luchtpost van heden: „Gegen den inneren Fejnd". In April 
reeds: „Das Leben eines U-bootmanns'', plus „,Sein erster 
Einsatz — und sein letzter'", u.s.w. 

Radio-Londen zegt dat 1000 Eng. vliegt, naar Keulen 
gingen, 44 keerden niet terug. Iemand uit Stramproy zag 
dat 14 toestellen in deze omgeving neerstortten. 1000000 
kg. bommen en 6000 man waren boven Duitsland met 
1250 vliegt. 

2 Juni. Een slordige 1000* Eng. vliegt, naar hel Roerge
bied. 

3 Juni. Essen o.a. bestookt. Een bommenwerper werd 
bij het dorp Molenbeersel neergeschoten. Knetteren van 
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vlammen. Daar had een vreselijk luchtgevecht plaats. Schr. 
hoorde dat ongeveer 1000 scholen gewisseld werden. 

6 Juni. Eng. aanval op Duitsland rond het Roergebied. 
7 Juni. Géén H. Sacramentsprocessie builen de kerk 

dit jaar. 
10 Juni. Op de aanplakborden: Een arbeider in overal, 

en „Zijt gij even tevreden als hij? Hij werkt in Duitsland!" 
Verder twee pratende vrouwen met tekst ^Roddelen, rod
delen!" Luchtpost: „Nacli Hillers Sturz" en ,„Die letzten 
Reserven". 

18 Juni. In Opoeleren (B) werd 1000 kg. bo'er gestolen. 
Daders betrapt toen zij resten der .pardj in een r^geveld 
wilden afhalen. 

22 Juni. Langs de Scheidingsslraat Stramproy-Weert. 
200 meter w. van het Romeins kruis wordt een nieuwe 
keel en uilkijkpost door de Duitsers gebouwd. 

29 Juni. Sinds enige tijd worden door kinderen ringen 
aan de vingers gedragen van de afval van de jpasmunt 
der Budelse Zinkfabriek". Enige dronken Duitse soldaten 
tieren tegen „zulliezelf": ,„Die vermaledijke Pruse!" 

3 Juli. Onlangs verklaarde de premier van Canada: „De 
huidige militaire situatie is een der moeilijkste, die de 
Geallieerden ooit hebben meegemaakt. De aan de gang 
zijnde slagen zullen beslissen, of de oorlog nog dit jaar 
eindigt, dan wel of hij met drie of vijf jaar wordt verlengd". 

12 Juli. Jan Hendriks, Weert, de bekende groot-ontgin-
ner van „Karelke" enz. overleden. Hij werd 15 Juli begra
ven op een ereplaats van zijn geliefd Allweerterheidel 
„Jan, de'Graanman" werd ruim 65 jaar. 

15 Juli. J. Rösener-Manz tot burgemeester van Weert 
benoemd. 

23 Juli. In „de Nieuwe Koerier" staan 85 namen van 
Limh. gijzelaars qp 12 Juli gevangen genomen, o.a. A. 
Habets, burgem. Kerkrade, G. Lemmens, Heerlen,, mr. P. 
Muller, Venlo, Henri Smeets, Weert, H. Hanraets, deken 
Sittard, G. Ruys de B,, Born,. G. Beckers. arts Beek. W. 
Dewez. l.i. Roermond, P. Pelt, pr. Weert, Ch. Snebbelie, 
Venlo, W. Strijbosch, abt> Echt. 

Nog staat boven het Duitse legerbericht in de kranten: 
„Duitsland overwint aan alle fronten". 

26 Juli. Brief van het Ned. Episcopaat voorgelezen, na
mens „alle Ned. kerken", over de ongehoorde Jodenver
volging en de gevaren naar ziel en lichaam waardoor de 
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Ned. arbeiders bedreigd worden die in Duitsland moeten 
werken. Dit schrijven, gedateerd 20 Juli, vraagt gebed voor 
de gijzelaars en gevangenen en smeekt om Gods barmhar
tigheid want bijna 3 jaar wordt de mensheid geslagen door 
geestelijke en lichamelijke nood. Een telegram op 11 Juli 
door de Ned. bisschoppen aan de Rjjkscommissaris over 
de Jodenbehandeling, werd namens alle Ned. kerken ge
stuurd. 

27 Juli. In Molenbeersel werd dezer dagen het in ont
binding verkerend lijk van een Eng. piloot in een rogge
veld gevonden. Deze vlieger sneuvelde bij hel fel geveclit 
van 3 Juni. 

28 Juli. Ongeveer 30 ballons of dg. koersen zeer hoog 
over Altweert van Engeland n'aar Duitsland. 

30 Juli. Op het gemeenlehuis worden vrijstellingen van 
rijwielvorderingen uitgereikt. 

1 Augustus. Vanaf 2-3 uur v.m. geweldige aanval op 
het Roergebied. Razende D. jagers, 'n paar gierende bom-
toen, granaten, lichtfakkels, een jankende hond en een 
loeiende koe in de verte. Glassohade op 'Keent. Luchtpost: 
„Hiller kan den Krieg nicht mehr gewinnen, er kann 
ihn nur verlangern. Amerika: 54 Millionnen Arbeilskrafie 
einsatz bereit", u.s.w. De schoolkinderen vergaren bundels 
pamfletten hier en daar. 

2 Augustus. Op Stokershorst zou een Br. zijn gevangen 
genomen door de Duitsers die Eng. gewonde .piloten had 
verbonden. In Nederweert en Weert vriendelijke belang
stelling voor Eng. vliegers waardoor de Duitsers haast tot 
ontploffing kwamen. 

4 Augustus. De oude hoeve Berg in Stramproy afgebrand. 
Het jongste deel, het woonhuis, dateert van 1778. Boerderij 
is intussen geheel gesloopt. 

8 Augustus. België laat nu geen oogstvruchten uitvoeren 
en Nederland ook niet. Mensen van Stramproy die lan
derijen in België beakkerden verkopen de roggeschoven 
daar aan prijzen tot f. 1-, „vers van de vingerbalk".i 

9 Augustus. Brief van Mgr. dr. G. Lemmens in de kerken 
van het bisdom voorgelezen over de grol e nood der tijden 
en aansporing om de hulp van Maria, Koningin van de 
Vrede, in te roepen en 15 Auguslus waardig te vieren?. 

11 Augustus. Men beweert dat het gesticht Stokershorst 
is ontruimd, ieii dat de Duitsers munitie opslaan bij de 
IJzeren Man, Weert. 
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12 Auguslus. Paardentaxatie Weert voor de weermacht 
en voor particulieren. 

13 Auguslus. In Stramproy wordt het triduüm voor de 
Vrede geopend door pater Joosten, O.F.M. Welsprekend. 

16 Augustus. Enige brandbommen richten geringe scha
de in Tungelroy, Torentje, aan De b.t.h.'s der voedselbu-
reau's moeten evenals kommiezen ook 's Zondags langsi 
de grens lopen ter beteugeling van de smokkelhandel. 

17 Augustus. De leden N.A.D. zijn uitgerust met een, 
Diuits model zeisen. De N.A.D. knapt de „tweede dijk" op 
van kamp Wallen naar Baanbrug. 

22 Augustus. De maximumsnelheid is in het dorp ver
hoogd tot 40 km. 

De lenloonstellnig „Laus Brabantiae" in Den Bosch ge
opend. 

28 Augustus. De boerderij Hoosterhof Beesel komt on
der beheer en toezicht van 'Limburgse N.S.B.eï-s.) 

30 Augustus. Limb. pro-Duftse sfreekdag over Hilversuml 
'De voormalige afdeling L.L.T.B. Stramproy doet ge

woon voort. 
5 September. Bevolking op 31-12-1941: Baexem 1135, 

Beegdên 855, Beesel 5134, Belfeld 2187, Buggenum 787, 
Echt 11128, Gratlhem 1675,. Haelen 1446, Heel' en Pan
heel 2297, Heerlen 52415, Heytnuyzen 3092, Helden 7609, 
Herten 1719, Horn 1902, Horst 8884. Hunsel 1815, Itter-
voort 361, Kerkrade 38767, Kessel 1984, Linne 1924, Maas-
bracht 2330,;Maasniel 4894, Maastricht 69316, Meyel 2556, 
Melick en Herkenbosch 2272, Montfort 1609, Nederweert 
8035, Neer 2193, Neeritter 673, Nunhem 380, St. Odiliën-
berg 1300, Ohé en Laak 596, Posterholt 2331, Roermond) 
19012, Roggel 2272, Roosteren 1069, Sevenjum 3478, Sittard 
16378, Stevensweert 1142, Stramproy 1896, Susteren 4707, 
Swalmen 5013, Tegelen 12239, Thorn 1781, Venlo 39957, 
Venray 15143, 'Vlodrop 1390, Weert 17928, Wessem 1228, 
De provincie Limburg in totaal 631.023 inwoners. 

Ingaande heden, worden de gangbare zilveren rijksdaal
ders, guldens, halve guldens, kwartjes en dubbeltjes buiten 
omloop gesteld.'Tot 19 dezer kan dat geld bij de hulppost-
kantoren, enz. nog worden ingewisseld. Het Nederlandse 
volk stoorde'er zich hoegenaamd niet aan. * 

6 September. De kampen N.A.D. feesten; vrijwel zonder 
publiek. 

Wegens jute-tekort zijn papieren balen gefabriceerd: pa
pieren schering en jute inslag. 
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10 September. Prachtige zonsverduistering van 6y*-7 uur 
n.m. M.E. tijd. 

Konijnen worden tijdens dit „vleesloos tijdperk" bij dui
zenden „aangehouden" door boer en burger. Er is nu een 
grote sterfte onder dat wollige grut. 

11 September. Weer oorlogsellende in deze omgeving in 
de nacht van Donderdag op Vrijdag. In de „Möggewieje" 
Wisbroek, stortte plots een Eng. bommenwerper neen 
Rookzuil, urenlang patronengeknal. Zeven doden? Bommen 
in de,verte. 

12 September. De Duitsers laten nog een bom ontploffen. 
Luchtpost: Facsimiel-kleindruk van „Simplicissimus", 16-
10-'40 en „Kladderadatsch", 17-5-'42. In Aug. id. van de 
„Völkischer Beobachter", 10-10-'41 en bij een tekening van 
Himmler „Hitlers Freibrief fur die S.S." 

14 September. Schr. ziet, van buiten het provinciaal kwar 
lier der N.S.B, te Valkenburg; op een aanplakbord een 
(Rus) met een knods waaronder schamper ,-The new law". 
Voorts een „davidster" te Sittard fier over de steenweg 
voortbewogen. Het „witte paard" van de rijksweg dat on
langs sukkelde met een zere poot, staat weer te „draven". 

16 .September. Deze week is „de" verdüisteringsweek. 
22 September. Taxatie paardenmarkt te Weert. 
24 September. De schooljeugd moet op last der autori

teiten op zoek naar eikels en beukenootjes. 
25 September. Opbouw der kermis te Weert. Het „Vlooi-

entheater" staat.al in volle luister. 
26 September. Roerende volkszang: „Ei, ei, ei, was de 

oorlog maar voorbij, dan krijgen we in de pan weer spek 
en ei". 

28 September. Duitsers hielden de laatste dagen Belg. 
smokkelaars aan, ieder moest 100 francs boete neertellen. 

3 Oclober. Een dorskast uit de Gelderse Achterhoek helpt 
dit seizoen in Stramproy granen afdorsen. 

5 October. Tussen 10 en 11 uur felle aanval der Eng. op 
Lutterade. Veel bommengedreun hier en dichtbij lijkend. 
Iedereen tuurl naar de Zuid. sterrenhemel met zijn witte 
lichtkogelglans. „Wandelende .lichten". 

6 Oclober. Ontstellende geruchten doen in de vroege mor
gen de ronde over de ramp rond „de Maurits". Veel slacht
offers, men meent, van ongeveer 100 doden. 

9 October. Begrafenis van een groot aantal slachtoffers 
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van de Eng. bomaanval op Lutterade. Na de H. Mis van 
Requim verrichtte mgr. Lemmens de absoute. Ook in de 
volgende dagen zullen nog massagraven zich boven onze 
medemensen sluilen. Een rouwdag in ons dierbaar Lim
burg. 

14 October. Burgemeesler Rösener-Manz Ie Weert door 
graaf Marchant d'Ansembourg geïnstalleerd. 

15 Oclober. Eng. vliegtuigen die vooral Wisbroek van 
post voorzien, n.1. „Hiller-Mathemalik", u.s.w. 

Duitsland is sterk volgens een „Illusliïerler Beobachter", 
1942, Folge 14 . „lm arbeitspolential sind die Dreierpakt-
machle überlegen. Es verfügen Festlandeuropa u. Japan 
über 250 000 000 arbeitskraLe. England, U.S.A. und die 
Sowjetunion über 1250 000 000 arbeitskrafle . . . unter der 
Führung der Achse und der oslasialische Bereich Japans 
können mehr Arbeitskrafte aller Wirtschaftszweige und 
darunler mehr Spezialarbeiter mobilisieren.". 

15 August. Heden werden 5 Ned. onschuldige gijzelaars 
door de Duitsers doodgeschoten te Goirle, n.1. W. Ruys, 
Rotterdam, Graaf E. van Limb. Sürum, Arnhem, R. Baelde 
Rotterdam, Ch. Bennekers, R'dam, Baron A. Schimmelpen-
nink v.d. Oye, Noordgouwe. 

17 October. Vanaf 1 Nov. komen postzegels van het? 
(„pro") „Legioen Nederland" voor philatelisten. 

18 October. Brief van mgr. dr. Lemmens over collecte 
op 25 October voor getroffen Zuid-Limburg, waarbij on
geveer 1000 gezinnen iets of alles verloren. Ta lvan nieuws 
gierigen nemen de trein en gaan kijken naai- de ruïnes in 
Lutterade. 

31 October. In België zijn nog genoeg klompen, in Neder 
land nü niet. s 

1 November. Weer geen processie naar hel kerkhof. 
3 November. In Venlo zijn op last van de bezetter al klok

ken uit de torens gehaald. Op de aanplakborden staat net 
gebied tussen Wolga en Don bij Stalingrad onderlijnd met 
„Daar". 

7 November. De paardenmarkt te Hedel was door me
nig paardeloos geworden boer bezocht. Prijzen, zijn hoog 
Een 8-maands veulen doet b.v. f 900—. 

In Ljdaië gaat het onze beschermheren niet mals, men 
zegt al opgewekl in deze contreien: „Euver ein wéék of 
veer kome ze met „hum" aaf . . .". 

8 November. Brief van mgr. dr. Lemmens waarin door 
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de Pauselijke secretaris dank wordt gebracht voor hulde 
aan Zijne'Heiligheid bijgelegenheid Van 25-jarig bisschops
jubileum. 

9 November. In Hainsel ligt nog steeds een noodbrug 
over de beek. Men meent dat de oorlog haast eindigt: ,.In 
Wiérl zieen nog drie Pruuse: 't deenk vannen Ortscomme-
dant is'geslote . . . ." 

De harmonie van Neeriller vreest voor al haar bezitün-
gen, in verband met de „Kultuurkamer". Overal ligt het 
muzikale leven stil, nergens is ten onzent vreugde, wel 
steeds ongeslagen hoop op het eens komend vertrek der 
ongenode gasten. 

13 De burgemeester van Weert maakt bekend dat de 
m'eest noodlijdende gezinnen, mits schriftelijke vergunning, 
gratis canadastobben in het Wijfelterbroek kunnen rooien. 

Die Belgen rekenen 1 k.g. shag nu tegen 15 k.g. rogge.' 
Veel Nederlanders voeden België en roken zelf. 

17 November. J. Ramaekers werd lot burgemeester van 
Drunen benoemd. 

18 November. Het kasteel oud-Ehrenstein te Kerkrade 
zal als oudheidkundig streekmuseum worden ingericht^ 

Manschappen van de N.A.D1. vonden nabij de Mooker-
schans enige urnen van omstreeks 500 jaar voor Christus. 

Te Roermond overleed mgr. dr. G. Bauduin, vicaris-gene
raal, enz. van het bisdom. De oud-president van het Groot 
Seminarie werd 82 jaar. 

25 November. De Belgen verwachten een spoedig einde 
van de oorlog: ze geven 13 tot 15 francs voor 1 gulden. 

26 November. Aangezien de granen in grensplaatsen op 
1 Dec. moeten zijn gedorsen worden de transformatoren 
door de overal werkende electro-mo toren overbelast en de 
stroomlevering is weer defect. 

Dr. F. Feron, geb. 27 Juni 1896, Lutterade, dr. en ma
gister iri'de theologie, president Groot Seminarie, tot vica
ris-generaal van het bisdom Roermond benoemd. 

De burgemeester van Maastricht, mr. L. Peelers, neemt 
in Weert afscheid van andere N.S.B.-ers en vertrekt bin
nenkort naar het Oostfront. 

28 November. Jo van der Velden hervat in de „N.K." 
de artikelen over Weerter geschiedenis van Pierre Liassen. 

2 December. Reymer, burgemeester van Roermond, waar
schuwt de ingezetenen o.a. de Duitse borden onaangeroerd 
te laten, zoals „Gaststatte für die Wehrmacht", Wehrmachts. 
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tankslelle", „Xla" en „Voor Joden verboden", want anders 
zullen strenge „vergeldingsmaatregelen" worden genomen 
Aldus de oud-minister van Waterstaat. 

In deze omgeving staat Paul Krüger op de nieuwe bor
den met „Alles sal reg kom" en Josef Stalin met de rollen
de ogen, plus „Wereldvijand no. 1 ". 

5 December. Op de „Klaasmarkt" te Bree ging heden 
weinig om'. Peren kostten 12 francs of 72 et. per k.g. 

6 December. Van 12-1 uur n.m. zware Britse luchtaan
val op de Philips-industrie te Eindhoven. Ongeveer 100 
burgerslachtoffers en,igrote schade ook in woonwijken. De 
lucht leek van Siramproy uit boven Eindhoven zeer donker 
zodat het aanvankelijk leek alsof een onweer zich boven 
de lichtstad ontlastte; gehoord het „gerommel". De brand 
weer van Weert e.a. verleende assistentie. Omstreeks 5 uur 
een rij zware stapelwolken van Eindhoven tot Nederweert 
als van zwarte rook. 

8 December. Duitse soldalen rollen de kabels naar het 
Vosse-ven op spoelen. Het koperdraad van het noofdnet 
der PJL.E.M. in Stramproy naar de huizen wordt door 
electriciens door gewoor zinkdraad vervangen. 

10 December. Batavia heet voortaan Dyakarte volgens 
de Jappen, 
electriciens door gewoon zinkdraad vervangen. 

In Eindhoven worden de doden begraven. Requiem
missen werden opgedragen in de SI. Antoniuskerk, de St. 
Trudokerk, de St. Gerardus Majellakerk te Stratum, de St'. 
Petruskerk te Woensel; de Ned. Hervormde kerk had om 
9V2 uur1 een dienst voor 8 Protestantse slachtoffers. 

13 December. Met ingang van heden moet in de nieuwe 
veeboekjes de veestapel van ieder veehouder worden aan
getekend. 

De N.S.B, herdenkt 11-jarig bestaan. Ant.Mussert wordt 
„leider van het Nederlandse volk". 

15 December^ De onveiligheid ten plattelande neemt in 
deze omgeving steeds toe. In Molenbeersel werden onlangs 
4 ingezouten varkens gestolen en 2 wielen uit een kar. 
Eén kolf mais kost in België ongeveer 6 francs. 

18 December, 's Middags om 12 uur worden in Stram
proy de klokken in de kerktoren ten afscheid geluid. Een 
10-tal arbeiders gaan voor een ondernemer uit Heerlen 
„ Klokken Peter" de klokken naar beneden haleri. Deze; 
grote jammerklacht over de wrede oorlog greep de gelo
vigen ontzettend aan, immers de metalen monden die zo
lang fanatiek werden dichtgesnoerd verkonden al het ma
teloos wee en hun eigen, vergankelijkheid. 
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De middelste klok (de z.g. 11-tuir klok) blijft gespaard-
Zij weegt ongeveer 500 k.g. De kleinsde klok, wegend on
geveer 60 k.g., wordt onder veel publieke belangstelling 
het eerst afgenomen» Zij draagt het opschrift „Sanctus; 
Willibrordus Patronus Ecclesia. Henricus Petit me fecit 
anno 1812". Boven is ze versierd met cibories, ciseleer-
werk, bomen, vogels, schapen, bokken. De grote klok, door 
oudere mensen ook brandklok geheten is de z.g. tienden 
klok van het kapittel van Thora. Zij draagt het opschrift: 
„Campana Decemalis illustrissimi capi.uli Thorensis". Op 
blzc 138 van „Jan Moonen's dagboek", Tungelroy staat: 
„de groote klok tot Stramproy in den tooren weegt 2600 
pont zoo heeft meij den koster van Stramproy zelf gezeijt 
het jaar 1833 den 15 december". 

Over deze klok in 1787 door N. Simon gegoten raadplege 
men voorts: „Aantekeningen over Stramprov", Ch. Cree-
mers, 1871. 

31 December. „Het Kanton Weert", het weekblad voor 
Weert en omstreken, waarvan de eerste nummers reeds 
in 1869 verschenen, mag na heden „wegens persreorgani
satie, papierschaarsle", enz., niet meer uitkomen. De „Nieu
we Koerier" mag geen nieuwe abonné's aannemen, de 
„Limb. Koerier" wél. 

Volgens „de Maasgouw", no. 6 van 1942, werden door 
het bestuur van het Limb. Gesch. en Oudheidk. Genoot
schap bij verschillende officiële instanies stappen onder
nomen om nog het behoud te verkrijgen van enige zeer 
belangrijke klokken,in ons gewest. 
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1945 
Brandbommen in het Wijfelterbroek. Veehouders en 
anderen staken. Duizend bommen op Tungelroy's om
geving. 

l J anuari 7. De Torenklokken van Stramproy en Tungelroy 
zijn vandaag op een vrachtauto weggevoerd. In de gehe
le omgeving, het ganse land zelfs, heeft in deze tijd dit 
droeve feit'plaats. 

12 Januari Een „zwart" ei kost 50 et., een bontmantel' 
f 7000.—. 

13 Januarii. Vandaag werden de paters Trappisten uit 
de Achelse kluis gejaagd. 

18 Januari. In Tungelroy is het materiaal voor klokken-
roof aanwezig. Omstreeks 10 uur v.m. wordt met de laat
ste klok afscheid geluid. 

19 Januari. De klokken der SI. Martimuskerk, Weartr 
staan buiten. 

De derde Ned. prinses geboren, in Canada. Het Vorstelijk 
huwelijk van Juliana en Bernard werd 7 Januari 1937 
voltrokken. Bij Kon. Besluit van 2 Jan. 1943 werd een 
plekje van het Civil Hospital in Ottowa tot Ned. grond
gebied verklaard. Het derde prinsesje heet Margriet. 

20 Januari. De eerwaarde Zusters zien aan de school
meisjes welke ouders al de bonnen verkopen. In België 
zijn geen prijzen voor paarden vastgesteld, een jong stevig 
werkpaard kost 40000 francs of ongeveer f 3000. In Neder
land id. van f 1400 tot f 1600. 

21 Januari. M. Bemelmans, sinds 1935 lid van de N.S.B., 
wordt wethouder van Weert. 

23 Januari. In Weert moeten de mensen na 7 uur n.m., 
bipnien blijven wijl een kabel is doorgesneden en met 
stenen werd gemikt op „Deutscher Madel". 

Om 7 uur 's avonds Eng. vliegt., bommen in n. en n.w. 
Luchtpost: „Dit nieuwe portret van H.M. de Koningin is 
speciaal genomen om door de R.A.F. te worden verspreid 
namens de uitgevers van „de Wervelwind". 

24 Januari. In de Piuszaal te Tungelroy werd heden een 
H. Mis gelezen voor de N.A.D. uit de Wallen. 
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27 Jan'uari. Van 9-10 uur n m. Eng. vliegtuigen. Bommen, 
branden, neerstortende bommenwerpers, ongelukken in 
Roermond. 

In de grote sleden van ons land wordt honger geleden 
wijl de Duitsers veel voorraden wegsiepen. 

29 Januari. In Duitsland moeien alle mannen van 16-
65 jaar en alle vrouwen van 17-45 jaar zich aanmelden, 
volgens de „Arbleitseinsatz"-verorclening van gouwleider1 

Sauckel. 
30 Januari. In Duitsland 10 jaar nationaal-socialisme. 
In Weert is een downslemming- gijzelaars aangehouden 

Schr. hoort namen noemen van dr. Aug. Hermans, kape
laan Adams, P. Janssen, van Rooy en Ger. Peeters, doch 
mogelijk is het niet zó. 

Voor het bijkantoor „Nieuwe Koerier" Hoogstraat 3, 
hangt de gedrukte circulaire over „sabotage en het werpen 
van stenen, op telefonisten". Berlijn overdag gebombardeerd 
De pastoor van Neeritter keerde na een korte aanhou
ding dezer dagen terug, o.a. door blijde kinderen afgehaald. 

In Weert werd onlangs door particulieren opgericht de 
,^A.'B.C.D.", n.1. administratie en behandelcentrale voor 
distributieaangelegenheden., die veel klanten verwierf.' 

2 Februari. Hevige Eng. luchtaanval op West Duitsland, 
vóór 10 uur n/m. Neerstortende vliegtuigen in o„ n., w., 
en z.o. Lichtfakkels boven Budel-Eindhoven „Onweer" 
in mooie sterrenavond. 

3 Februari. Stalingrad door de Russen heroverd. 
De praktijk van de gegijzelde dr. A. Hermans ,Weert, 

wordt door een vervanger waargenomen. 
5 Februari. Luitenant-generaal H. Seyffardt, leider van 

het „Vrijwilligerslegioen Nederland" door revolver aanslag 
dodelijk gewond. De regering werkt met de lage prijzen 
voor landbouw- en veeteelt producten de zwarte markt 
flink in de hand. Een vet varken van 77 kg. bracht n.1. 
44 gld. op, een nuchter kalf f. 11-, dit is iets minder dan 
een „vrij" konijn. Voor een boterwikkel die gebruikt is 
geeft men f. 0,75 op de zwarte beurs in de zelf-karn-hoek... 

8 Februari. 'Op de politieke aanplakborden troont heden 
een wankelende zuil met het „gouden kalf', hetgeen alles 
met 'n touw en houwelen wordt omvergehaald onaer de 
leus: „Weg er mee, door het Ned. Arbeidsfront". 

9 Februari. Taniekstemming onder de studenten van het 
Biss. College te Weert, naar aanleiding der maatregelen! 
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van den „Leider" tegen de „rijkelui 's zoontjes" die naar 
Duitsland moeten gaan werken, volgens Anton. Alle studs 
trekken „naar buiten". 

10 Februari. Iemand is in Stramproy op zoek naar 
„buurtboerenleiders" en schr. ziet monsieur zelfs in België 
in volle overgave zijn lijm roeden leggen. 

12 Februari. Paniekstemming onder de vrouwelijke kan
toorbedienden. 

13 Februari. Tal van boeren uit deze omgeving ontvin
gen een oproep om de installatie van „de Boerenraad" te 
Maastricht bij te wonen. 

d4 FebrUari|. Boerenleenbank van Stramproy beslaat 
40 jaar. Luchtpost „Christen Deutschlands". Preek van 
de aartsbisschop van Canlerburg over ds. Martin Niemöl-
ler. 

17 Februari. Vandaag zou „de Landstand" dan verga
deren in Trajeclum Mosam, Redoutezaal. 

18 Februari. Onheilspellende rede van rijkspropaganda 
minister Goebbels over totale oorloo en overwinning.t 

20 Februari. De pastoor-deken van Venlo, Jules van 
Oppen onlangs in een concentratiekamp overleden. Ge
boren te Maaszicht 10 Mei 1882, sinds October 1927 deken 
van Venlo. Nieuwe smartelijke indruk in jlatholiek Lim
burg. 

21 Februari. Brief van het Ned. Episcopaat, dato 17 Feb. 
'43. in de kerken voorgelezen. Korte onvolledige inhoud. 

„De Prot. en Kath. Kerkgenootschappen richten onlangs 
opnieuw een schrijven tot de Rijkscommissaris van het be
zet Ned. gebied over de vervolging ten do^e toe van Joden,, 
het doodschieten van gijzelaars en het wegsiepen van dui
zenden, vooral jeugdige arbeidskrachten naar Duitsland 
in de laatste tijd, over de verplichte arbeidsdienst,' beïn
vloeding vaai autoriteiten, over de Christelijke wet van 
naastenliefde en barmhartigheid, over de verkeerde inter
pretatie van Christelijke leerstellingen, de gevangenhou
ding van veel priesters. De .gelovigen moeten standvastig 
blijven ondanks de zwaarste beproevingen. Gij zult Gode 
meer gehoorzamen dan de mensen. Iedere wereldlijke 
macht of gezag is aan de Goddelijke wetten ondergeschikt. 
In de Kersttoespraak 1942 komt de H. Vader,' Paus Pius 
XII op voor de rechten der H. Kerk. Vermaan tot gebed 
voor lijdend Nederland en de geteis.erde wereld. De Kerk 
bemoeit zich niet met bepaalde staatkundige stelsels die» 
interne orde of dergelijke voorstaan of scheppen, doch' 
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zij eist vrijheid van de godsdienstige meningsuiting". 
't Was muissLil in onze kerken. Gedrukte stemming. 
Vergaderingen van N.S.B.ers o.a. te Roermond en Weert. 

Een. dier „heren" te Roermond noemde hel schrijven van 
het Ned. Episcopaat „'niet anders dan het plegen van een 
daad van sabotage in hel openbaar", en nog meer fraais. 

23 Februari. Op de aanplakborden staat o.m. -een uit
treksel uit de rede van Adolf Hitler, 30 Jan. 1943, in Duitse 
en Nederlandse tekst. Voorts. „Strijdt mee naast Uw ka
meraden, meldt u bij . . . ." enz. Onze geknech e pers doet 
er nog een schepje op en orakelt: „Geeft gehoor aan de 
stem van Uw geweien....", enz. 

26 Februari. Tot ergernis van iedere weldenkende z'al 
binnenkort „het eigen recht van hel Staatsgezag" in tweede 
oplage bij Leiler-<Nypels Maastricht het licht zien. Het is 
een geesteskind van de Mgrole" heerser der bisschops
stad, mr. P. Reymer, die er van aan 'l sukkelen raakt. 

Van 9-10 uur n.m. aanvallen op West-Duitsland en ook 
afweer rond Eindhoven. Meerdere vliegtuigen in deze 
omstreken afgeschoten. Toen de hel was losgebroken zon
gen de jongens van NiA.D. Tungelroy er flink op los. 
Levensvoorwaarde? 

Luchtpost „IUustrierte Geschichte zweier Weltkriegas". 
Op 14 Mei „Schluss mit den Greuel marenen", en: „Zu-
ruck zu Maginot. Adolf Hitler; „Kein Deutscher Soldat 
ojine Betonschutz!" 

2 Maart. In Luik passeert de laatste tijd veel materiaal 
voor Europa's westkust, ook „Atlantic-wal". Ook Ned. 
stations krijgen wat te verzetten. 

5 Maart. De „M."-klok (de M. van monument van om
streeks 1500), wegend volgens gerucht 4000 kg., moet ook 
al üit de kathedraal Als „represaille" maatregel tegen 
brief Ned. Episcopaat en „Roermond".'? 

Eng. vliegtuigen n.m. tussen 8 en 9 uur. Ver bon-imen-
gedreun en wanhopig pij lende zoeklichten. 

6 Maart. Een 100 leden van de N.A.D. lopen de eendaag
se door het land van Weert. 

7 Maart. Vastenavond. Brief van het Ned. Episcopaat 
voorgelezen over. . . . . . . bijna 3 jaar oorlog, mensen heb
ben gefaald, alleen bij God is hulp. Toenemende stoffelijke 
en geestelijke nood. Wanneer zal de blijde Vrede-dag 
komen'7 Zedeloosheid. Woeker in levensbehoeften. Soms 
is de grens bij levensbbehoeften moeilijk wat al of niet 
is geoorloofd Ontwrichting van gezinnen wegens werken 
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in Dluitsland. Geestelijke scheiding. Geen haat nog gewekL, 
ondanks wrevel over heersend onrecht. God zegi: „Mij is 
de wrake". De NJS.B. en hare mantel-organisaties als 
Ned. Arbeidsfront, Landstand en Kultuurkamer nogmaals 
veroordeeld, geen actieve deelname. Gebed ook van 1e 
gelovigen verzocht voor de Bisschoppen opdat zij onder 
de zware verantwoordelijkheid niet bezwijken. Volgzaam
heid de beste waarborg voor het behoud der christelijke 
zeden. Dank aan de priesters en jgelovigen". 

8 Maart. De N.A.D. collecteert langs de huizen voor 
W.H.N. 

12 Maart'. Weerler gijzelaars in vrijheid gesteld. God
dank Grole belangstelling bij het station Weert. 

14 Maart. Er komen tal van treinen met allerhande 
krijgswagens door Midden-Limburg voor de kust. 

16 Maart. Bankno.en van 500 en f. 1000 worden niet 
aangenomen. Maatregel tegen de nouveaux riches. 

17 Maart. Beroering onder de medici in verband met 
nieuwe overheidsmaatregel in Weert en elders. 

18 Maart. Bisschop van 's Bosch, mgr. A. F. Diepen? 
op 82 jarige leeftijd overleden. 

Mgr. dr. J. van Gils, Roermond, de wakkere .priester-
onderwijsman. 50 iaar In 's Heren dienst. 

21 Maart. Het vleesrantsoen wordt verlaagd van 125 OD 
100 gram per hoofd en per week. De „herst" wordt „herst-
je" Heden geen voetbalsport wegens „heldengedenkdag". 

27 Maart. Volgens „de Landstand" moet f. 1- per H.A. 
belasting aan de Landstand worden betaald, ook over 1942. 

28 Maart. In het N.A.D. kamp „de Wallen" Tungelroy 
verblijven ongeveer 225 manschappen. 

29 Maart. De burgemeester van Baexem en Grathem 
's avonds doodgeschoten. W. Hetterscheid werd geboren 
te Bergh,, 9 November 1895. 

30 Maart. Bij een diefstal op een boerderij te Hunsel 
werd een Belg uit St. Nicolaas door grenskommiezen dood
geschoten wijl hij zich tegen de kommiezen en landbouwers 
fel verzette. 

Om 8.15 oiur n.m. bommen in de richting Eindhoven. 
1 April. Paardenmonstering voor de Duitse weermacht 

te Stramproy. 
3 April. Hevige luchtaanval op Essen. Jagers in actie.-

„tok, tok, tok'. 
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6 April. Brand in moeras in z.w.-Weerl. N.A.D. blust 
goed, evenals half Altweert-heide. 

8 April. Tussen 11 en 12 uur 's avonds was het niet 
pluis'. Eien brandend vliegtuig dat uit Duitsland kwam 
wierp veel brandbommen in de omgeving van het Wijfel-
terbroek. De ongeveer 60x15 m. gro.e z.g. 2e schuur ten 
nl van de Ossenbrug brandde letterlijk geheel af. Al de 
machines van twee nabije hoeven der N.V. Wijl'ellerbroek 
gingen o.a. verloren. Wanneer 't geen regenachtige nacht 
was geweest 'dan was vast ook de boerderij van G. Krops, 
HKII, afgebrand want daar spatte het vieze goedje van 
brandbommen op deur en dak. Ook in West-S Ir amproy 
veel brandbommen. Als lichtende reuze-sprinkhanen spron
gen ze over de velden. De brand der 2e schuur ontwikkel
de zeer veel rook. De z.g. Ie schuur, gebouwd omstreeks 
1905 nabij Eltebosbrug, werd na deze brand gesloopt en 
het materiaal gebruikt voor een nieuwe kleinere schuur op 
het oostpunt van de weg naar de Abbinkel. Brandbommen 
bij kasteel Neeritter-Kessenich. 

Vrijwel iedereen heeft zijn huis en inboedel, vee, enz. de 
laatste jaren tegen oorlogsschade en molestatie laten ver
zekeren, bij de „Plattelands verzekering", „Renovatlum", 
, Ond. O. verzekering", of anderen. 

Rotterdam zwaar door Eng. luchtaanval getroffen, hon
derden slachtoffers onder de burgers. 

11 April. De derde opeenvolgende nacht Eng. vliegtui
gen. Piloten sneuvelen. 

13 April. De nieuwe burgemeester J. Schreurs van Heel 
en Panheel en mr. A. de Glas, van Horn, kregen op eigen 
verzoek op 30 Maart ontslag van de Commissaris-generaal' 
voor Bestuur en Justitie. 

14 April. De plaatselijke bureauhouders (P.B.H.) geven 
deze week vrijstelling, voor de arbeidsinzet in Duitsland 
aan 18-50 jarige mannen. De maatregel was goed bedoeld, 
voila tont. De P.B.H.'s weigerden echter samenwerking 
met de Landstand bij de zifting der arbeiders. 

17 April. N.A.D. collecteert voor geteisterd Rotterdam en 
ook de aanplakborden wekken tol hulp voor de Maasstad! 
op. 

20 April. Op de 54e verjaardag van Adolf wordt er lus
tig in het N.A.D. Wallen kamp gezongen. 

22 April. Op de aanplakborden een moeder verongelukt 
onder een vernield huis, terwijl haar kind vraagt: „Mammie 

84 

is dit' het tweede front?" Verder: „Rotterdam, Parijs, Ant-i 
werpen", en „Engeland overleeft alle nederlagen". 

De Belgische bisschoppen schreven onlangs een brief 
over de dreigende klokkenroof, o.a. „als een maatregel, 
lijnrecht in strijd met het volkenrecht". 

25 April. Pasen. Eerste plechtige H. Mis te Stramproy 
van pater Maroellus Stevens,' O.F.M. Feestpreek van pater 
Januarius Stroux, O.F.M. Behalve de feeststand der wind
molens van Maes en Nijs geen enkele versiering noch feest 
vertoon buiten de kerk. 

„Stramproyer Heemstudies", met bijdragen van deken 
Th. Creemers, Horst, prof. Jacq. Maes Weerl, A. Koende-
rink en M. Stals, Siramproy, en L. Merlens, Nunhem, ver
schenen. Belangwekkende tekst, 16 foto's en tekeningen» 
oud-Hollands papier. 

De zwarthandel constateert deze week: „er zijn weer voor 
f/100 bopnen aangewezen". Iemand pocht er op dat nij 
op één dag bijna voor f 6 verrookt. 

29 April. De Wehrmacht befehlshaber in den Niederlan-
den, generaal der Flieger F. Christiansen maakt o.a. be
kend dat het beroepspersoneel der voormalige Ned. weer-
macht onder de rang van officier, geboren na 31 Maart 
1898, zich moet aanmelden ten einde in krijgsgevangen
schap te worden teruggevoerd. C.f. de dagbladpers van 
30-4-1943. 

30 April. Paniekstemming onder de Ned. bevolking. Sta
king. Hevige spanning. De Ortscommandant van Roermond 
geeft deze „Bekanntmaching: Mit soforüger Wirkung wird 
die Sperrstunde bis auf Wiederruf von 23 Uhi;. auf 20 Uhr 
festgesetzt. Die lokale sind um 19.30 zu schliessen". 

Aan enkele fabrieken werd vandaag al geen melk gele
verd. Op de taxatie paardenmarkt Weert verscheen hoe
genaamd niets. De voedselkantoren en personeel rusten. 

De zwarthandel mediteert. Spoorwegen en posterijen wer
ken over het geheel; rond de mijnen in Limburg broeit het. 

In de Belgische grensplaatsen als Hamont, Kessenich 
e.a. is a,zwarte" politie voor bewaking aangekomen. 

1 Mei. Politiestiandrecht over het gehele land afgekon
digd. Voor Noord-Brabant en Limburg is door den Rijks-
commissaris tot „bijzondere gemachtigde" benoemd Ober-
bereichsleiter Himmerich. — J. Wackers, Linne, ridder 
Militaire Willemorde overleden. 

Geen Meilof in de kerk. Geen melkaanvoer aan de fa
briek te Stramproy en elders. Tal van schermutselingen 
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hier en daar. Geen alcoholische drank in café's, e.d. 
2 Mei. Meerdere Ned. onderdanen zijn op last van de 

„Hoehere S.S. und Polizeifuehrer" ter dood veroordeeld, 
door het Polizeistandgericht te Maastricht, b.v. M. Boiuman, 
hoofdcontroleur ,C.CJ>. Roermond, B. Ruylers, adj. hoofd
controleur C.C.D., ;Heer, L. Brouwer, districtsleider C.C.D., 
Maastricht, J. Boogerd, chemicus, Roermond, M. Tempe
laars, mijnwerker, Heerlerheide, R. Savelsberg, electromon-
teur, Heerlerheide, S. Toussaint, houwer, Amstenrade. 

Even voor 8 uur n.m. holt iedereen naar huis. 
3 Mei. De school begint, doch de kinderen blijven thuis. 

iDe melkwagens vinden over het algemeen geen kannen 
voor de fabriek klaar staan. Veehouders karnen zelf of 
verkopen de volle melk bij grote en kleine „partijen" aan 
burgers. Op last van de burgemeester komt een Nederl. 
marechaussee om 9V2 uur n.m. de veehouders in schr. 
jbpurt aanleggen, morgen melk te leveren: „U moet het 
Szelf n(u maar uitmaken". Van de burgemeester van Stram-
proy werd op, meerdere plaatsen het navolgende schrift 
telijk Ier kennis gebracht: „Bekendmaking. De Burgemees
ter van Stramproy maakt ingevolge een telefonisch be
richt van het Departement v&n Binnenlandsche Zaken! 
bekend, dat van Duitsche zijde geen repressieve maatre-' 
gelen worden genomen in verband met de onregelmatig
heden, die zich hebben voorgedaan bij de melklevering* 
indien op Maandag 3 Mei 1943 de meikleveranties normaal 
geschieden. Ik dring er dan ook ten zeerste op aan, de 
melk op normale wijze aan de fabriek af te leveren'. 

Stramproy, 3 Mei 1943. De burgemeester voornoemd» 
;(w.g.) J.H. Creemers." 

4 Mei. Het 100-jarig bestaan van het Klein Seminarie 
'te Rolduc wordt herdacht. Destijds ingewijd door Mgh. 
Paredis. Eerste directeur Mgr. H. Peeters, geb. te Weert. 

In 1845 bezocht koning Willem II, Rolduc. Directeuren 
Aj. 'Jansen, Mgr. dr. Everts, dr. R. Corten, Mgr. L. Schrij
nen, Mgr. A. van de Venne en drs. H. van der Mühlen. 

Bewogen dagen spoeden ten einde. Men vreest nieuwe 
onheilen naar aanleiding der staking, enz. Een aantal vee-, 
houders leveren vandaag melk. Ook de scholen worden be
volkt. De staking verloopt. 

5 Mei.,Melklevering in Stramproy gewoon. 
6 Mei. Paardentaxatie voor landbouwers, die hun,paard 

aan de weermacht moesten afstaan. 
7 Mei. Cyclostyle-pamfletten zijn hier en daar in het 
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dorp aangeplakt om de aanslagbiljetten van de Land
stand niet te betalen. 

9 Mei. Idem voor weigering aanmelding arbeidsinzet 
voor 18-35 jarigen. Vandaag moet aan de fabriek melk! 
geleverd worden op Zondag. 

1.0 Mei. Géén inval der Engelsen, door sommigen ver
wacht. 

13 Mei. Enige van de 14 distributie-ambtenaren van de 
kring Weert, die in Stramproy zitting houden voor bon
uitreiking, dragen het N.S.B. speldje. 

14 Mei. ,Voor een nieuwe rijwielbuilenband vraagt „men" 
ongeveer 80 kg rogge, voor een werkbroek (manchester) 
fl 75,—. 

16 Mei. Brief van Mgr. dr. Lemmens over de gevaren 
der zeden. Schrijven Ned. Episcopaat over de lijnrecht met 
het Christendom in strijd zijnde levensbeschouwing van 
het nationaal-socialisme. Vernietiging van bedrijven met 
zovieel geestelijke inspanning opgebouwd. Ondanks de 
bezetter zich van alle machts- en piopagandamiaue.en wist 
meester te maken is de geestelijke vrijheid van ons volk 
nog in meerderheid onaangetast. Dit strekt tot troost. Veel 
gebed gevraagd. Eerst werd door den vijand gezegd dat 
er hier niet werk genoeg was, later opdat Duitsland de 
overwinning zou behalen met het wegsiepen van vrijwel 
alle weerbare mannen. Zij moeten de vijand van Neder
land helpen. De deportatie lijkt op een gevangenschap zo 
groot als sedert de Babylonische gevangenschap niet is 
voorgekomen. Op een vraag, herhaaldelijk gesteld, om Ned. 
'priesters mee naar Duitsland te zenden kwam geen ant
woord1. Nederland heeft voor zijn zelfstandigheid gevoch
ten, want al is het slechts een klein land, zijn volk houdt er 
zoveel van als welk groot land ook. Vervolging van velen 
Leugen der Nazi's om het bolsjewisme en communisme 
te bestrijden middels de Nazi's. Het Christendom is de 
grondslag der maatschappij in Christus Jezus. Wanneer 
de bisschoppen niet tegen de gevaren van het n.s. zouden 
opkomen en mei klem waarschuwen dan zouden zij door 't 
nageslacht veran woordelijk worden gesteld. Voor sommi
gen is de nood gestegen tot op de rand van het gebrekt 
Vaderlandsliefde. Nederland heeft de oorlog vast niet ge
wild". 

Het schrijven, waaruit dit onvolledig extract, is gedateerd 
12 Mei, Beschermfeest van de H. Josef. 

17 Mei. Meisjes van de Kath. Actie collecteren voor giften 
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in natura voor de gevangen gijzelaars. De Bijzondere scho
len verzamelen'handtekeningen der ouders, om de scholen 
Katholiek te houden. 

19 Mei. Door de afdeling N.A.D. van Tungelroy eii Weert 
wordt het eerste gedeelte van hel gereedgekomen werk-
object, een, weg van 7 k.m. lengte naar het Wij feit erb roek, 
feestelijk geopend. De commandant van het 42e corps uit 
Eindhoven, arbeidsleider Bock, waaronder de genoemde 
N.A.D. kampen ressorteren, en burgemees!er Rösener-Manz 
waren aanwezig. 

Van een der leden N.A.D. te Tungelroy vertellen zijn 
makkers dat hij zo vaak akelig droomt van de oorlog. Hij 
gaat dan in zijn slaap als een razende tekeer tegen rlitler, 
mofrika en nazidonië. „Arme jongen, hij lijdt veel", ver
tellen dan zijn kameraden onder elkaar, want vannacht 
heeft hij het weer erg bont gemaakt". 

20 Mei. In de Limb. pers worden de nurnen van de z.g. 
büurtboerenleiders en raden bekend gemaakt. 

24 Mei. Het N.S.B, weekblad Volk en Vaderland heeft 
nu een oplage van 185000 ex. legen 77000 in Jan- 1912. 

25 Mei. Men vertelt het leed van een boer in Middefn 
Limb. die, misschien terecht, toujours op de vingers werd 
gezien door c.c.d. en b.t.h. en tenslotte in een wilde ren 
door de tuinen van zijn vorstelijk dorp zijn heil in een 
vlucht naar België zocht, voor een tijdje. 

26 Mei. Veel Eng. vliegtuigen gingen de voorbije nacht 
naar Düsseldorf en omgeving. In deze omgeving sloegen 
enkele bommen in en 6 bommenwerpers stortten te pleiter 
Bussen met grensgangers voor Duitsland kwamen in de 
loop van de dag terug want „alles lag plat". 

In Weert werden veel „vrijstelling voor arbeidsinzet" 
aan jongens uitgereikt, dus de z.g. „ausweis" doet het, 

27 Mei. Enkele vreesachtige jongens verlrekken vrijwil
lig naar Duitsland om daar te gaan werken. 

28 Mei. In Roermond worden de paarden, onlangs voor 
de weermacht gevorderd, geleverd. Ieder paard wordt met 
ongeveer fl. 1350 betaald. 

30 Mei. Een gevallen Eng. bommenwerper slicht onheil 
te Roermond op de Kapellerl'aan. Vanuit Stramproy zag 
men tussen 0 en 2 uur een dozijn vlgt. neerstorten. In 
Geleen en Tegelen o.a. zaten de mensen weer een paar; 
uur in de schuilkelders. 
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Kunstschilder Eugene Lücker, Roermondenaar van geb. 
te Nijmegen overleden. 

18000 toeschouwers op de tweede wielerronde te Roer
mond'. Gerrit Schulte is evenals verleden jaar het heertje., 

31 Mei. P.J.J. Beursgens van Hunsel wordt burgemeester 
van Heel en Panheel met gelijktijdig ontslag als burge
meester van Hunsel. 

1 Jtuni. Heden en gisteren worden in Stramproy op last 
der Djuilsers de radio ontvangtoestellen ingeleverd, slechts 
een paar radio's zouden zijn vrijgesteld. „Noe zei 't loes-
tere nao den Ingelse wul gedaon zeen", filosoferen de ar-
gelozen die hun goed toestel naar het gemeentehuis brach
ten inplaats van een oud Belgisch kistje van enige tiental
len guldens gelijk de gladderen onder de luistervinken.. 

Géén Kruisprocessie dit jaar, wat wel in mensenheugenis 
niet is voorgekomen. 

3 Juni. Vandaag 25 jaar geleden werd de school te Itter-
voort geopend. 

4 Juni. F. Wetjens van Venlo werd burgemeester van 
J3aexem. 

6 Juni. Op een propaganda-bord o.a. te Leveroy staat: 
„Rotterdam, Parijs, Antwerpen" en ,,Mams is dat nu het 
tweede front waarover pappie zo Vaak heeft gesproken?" 
Zulks in verband met geallieerde luchtaanvallen, die nu en 
dan ontzettende uitwerkingen hebben. 

Naar aanleiding der bekendmaking in de pers van 1 
Juni zijn heden in Tungelroy en Stramproy mededelingen 
op de kerkpleinen aangebracht aangaande terugvoering in 
krijgsgevangenschap. Deze getypte berichten adviseren : 
„niet gaan". Op het uitvoerige advies van Tungelroy lezen 
we o.[a.: „Doe niet schaapachtig dom. Christiansen zou vast 
met de driedubbele doodstraf hebben gedreigd als het niet 
strijdig was met de krijgsgevangenenconventie. De str'af is 
hoogstens 30 dagen arrest, laat je niet intimideren. De 
Duitsers beschouwen ontvluchten zelf als een daad van 
vaderlandsliefde. Nederland zal herrijzen". 

7 J|uni. Smokkelaars en zwarte pieten zijn tijdens de 
sper^iren van 11-4 uur druk in de weer. Politie en Duit
se soldaten schijnen deze nachtvlinders niet te vrezen. Men 
verwacht de „inivasie" weer stellig. „Voor de winter zou 
alles kunnen aflopen . . .". Iedereen ziet met b'ange zorg 
de toekomst tegemoet: leed, ontbering, ontwrichting. 

9 J,uni. Enigen zijn een handeltje in „ausweisen" begon
nen. 
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Vraag: hoeveel kost een treksdhoffel? 
Antwoord- 15 gulden plus een pond natuurboter. 
10 Juni. Ongeveer 300 paarden waren aanwezig op de 

taxatiepaardenm'arkt aan de Nijverheidsschool te Weertf. 
Behoudens een paar uitzonderingen moeten de kommie-

zen van Stramproy nu vertrekken. 
Vandaag moet Tungelroy zijn radio's in Weert inleveren. 
De eerste N.A.D.er van Stramproy zwaait af uit Mook. 
12 Juni. Veel bommenwerpers naar het Roergebied. In 

het Z. jagers in actie en brandend wrak waarna hevige 
knal. 

13 Juni. Hoogfeest van Pinksteren- Melkwagens doen 
gewoon. 

15 Juni. Luchtactiviteit. Drie m'achines werden gelijktij
dig neergehaald. Afweer in het oosten. 

Algemene paniekstemming over de plm. 30 aangetekende 
brieven aan Stramproyse jonge werkkrachten gericht be
treffende „arbeitsinzet" in Duitsland. 
Aan de jongens en meisjes der scholen werden vandaag 
weer enige sinaasappels verstrekt. 

16 Juni. Om 10 uur n.m. dreef een luchtballon laag over 
Stramproy en daalde in de Kattekuilen bij Areven. Onge
veer 40 mensen uit Molenbeersel holden achter het tocht
verschijnsel aan en beten en krabden als het ware om1 

souvenirs. 
18 Juni. Droefheid om het gedwongen vertrek der zonen 

De meesten doen alsof, doch ze houden zich hjtj een be
vriende relatie schuil, enkelen gaan wel naar Duitsland. 

20 Juni. Tentoonstelling te Stramproy van griezelige 
moord- en vernielingswerktuigen die in de lucht kunnen 
zitten. Een zwartgallige spreker verklaart hierbij dat we 
pas aan het begin van de luchtoorlog toe zijn, waarop geen 
applaus volgt. 

i22 Juni. Felle Eng. aanval op West Duitsland. Haast 
aanhoudend dof gedreun in het O. Neerstortende vlieg
tuigen. Pauwhanen overstemden het plaatselijk luchtalarmL 

24 Juni. In België kosten nieuwe aardappelen van hier 
fl. il per k.g. 

De Duitsers lieten dezer dagen het „fort" van Kinroy 
springen. 

25 Juni. Vuurgloed van vallende vogels verlicht de ganse 
oostelijke einder. 

90 

>29 Julii. Enige Diuitse „polizei" vorderden bedden in 
het dorp tijdens het overvliegen van Engelse bommenwer
pers. 

Molenaars m'alen voor verstekelingen die in het Broek 
even over de grens verblijven, n.1. de „Ruski's". 

1 Juli. Beroering onder de medici te Weert en elders 
in verband met de „artsenkamer". 

4 Juli. Aan Verstappen wijst een pijlbordje der Dfuitsers 
met V.G.A.D. naar brouwerij de Kroon, Stramproy. 

5 Juli. De trein naar Amersfoort, plus autobussen, met 
zich meldende o!ud- krijgsgevangenen, zitten eivol. Het 
betreft hier een deel van het voormalige 13e regiment 
infanterie. 

In een eikje bij de hoeve Pauwe, D 243 Stramproy, raak
te een Eng. ballon met pamfletten verstrikt. Al deze druk
werkjes stelden en beantwoordden eenparig de vraag: „Was 
kann Deutschland noch tun, um sich aus dem dreifronten-
krieg herauszusrihlagen und seine Niederlage abzuwen-
den?" 

Nieuwe leden N.A.D. arriveren in Tungelroy. 
6 Juli. De „eerste schuur" in het Wijfelterbroek is geheel 

afgebroken om met hel materiaal een schuur te bouwen 
op de plaats der door brandbommen vernielde „tweede 
schuur" ten noorden der Ossenbrug. 

12 Juli. Bij het Duits kantoor naast M.Maes, Dorp 115> 
staan om 1 uur n.to. een 10-tal Belg. fietsen en in beslag 
genomen aardappelen. „De Duitsers pakken alles, meer 
dan de Ned. kommiezen en marechaussees samen". 

14 Juli. Bomschade te Weert-Keent. 
24 Juli. Veel jongelui die anders naar Dluitsland moes

ten gaan nu bij vrienden en kennissen „onderduiken" en 
uit andere plaatsen komen veel jongens naar hier. Met 
al of niet vervalste persoonsbewijzen is er van ^onderdui
ken" haast geen sprake, tenzij aan ^politiek" wordt gedaan. 
Ook meerdere Joden en Eng. piloten vinden hier en daar 
bij boer en burger kost en inwoning. Hel toezicht op der
gelijke „ongerechtigheden" is over het algemeen, behoudens 
uitzonderingen, van geen betekenis. 

25 Juli. „Voortaan zal te Stramproy 's Zondags het Lof 
bijzonder geoelebeerd worden voor de mannen en jongens 
in het buitenland en anderen die niet geriefelijk de H. Mis 
kunnen bijwonen, tot aan de Vrede". 

30 Juli. Amerikaanse vliegtuigen op grote hoogte naaüq 
oostland vliegend. 
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31 Juli. Eng. vliegtuigen wierpen hier het eerste stoor
lint uit. Sommigen zeiden dat zulks rouw voor nazidonië 
betekende, anderen zoch en nauwkeurig de daken af want 
had men niet veel van brandplaatjes gelezen? 

1 Augjustüs. Seys-Inquart en Mussert en Rauter zijn te 
Weert in de van Horne kazerne bij beëdiging van ,,Land-
wachters". Er was geen belangstelling voor deze oom es. 
Enige belangstellende jongens die aan Truke van Brussel, 
Langstraat, stonden, verwijderden zich tijdig op een wenk. 
Er woei een enkele hakenkruisvlag in Weert. 

5 Augustus. De Duitse kinderen vertrekken haastig uit 
Weert. Aan de kant der oneven nummers van de Wilhel
minasingel staan nog de „V's" op het asphalt beton. 

12 Augustus. Veel Amerikaanse bommenwerpers en ja
gers. Ook Duitse jachtvliegtuigen. In de Kerkstraat te Weert 
drong een m.- g.- kogel een huis binnen. Iedereen sperde 
zijn kijkers op 10Öo/0 en vroeg, naar de „seinen" wijzend, 
„waat is er toch gaondje?" 

13 AugUstus'. Veel stadsmensen uit het land boven de 
rivieren brengen hun vacat ie door bij boeren, dus „bui en'' 
in binnen Limburg. 

15 Augustus. Brief van het Ned. Episcopaat voorgelezen 
over de toewijding der Ned. katholieken aan de H. Maagd 
Maria, . . . in deze bange stonde van de geschiedenis der 
mensheid. Schrijven is gegeven te U recht op 6 Augustus 1.1. 

17 Augustus. Een jager maaüt zich dun na een lucnt-
gevecht overdag en vuurt alsmaar in de richting Weert. 

18 Augustus. De Duitse keten, Noord van het Vosse-ven, 
die onlangs nog werden opgeknapt, worden nu geheel ge
sloopt. Boerenwagens rijden de afbraak weg. Waarheen 
met de rommel?? 

Duitsers voeren in deze tijd veel geschut door Weert naar 
de kust. De invasie komt misschien binnenkort. Men zegt 
nU al goed verstaanbaar: „Leve Koningin Wilhelmina".!! 

27 Augustus. Dozijnen konijnen mediteren nu bij boer 
en burger. 

30 Augustus. Twee gendarmen s'a'an op wacht in Stram-
proy bij het uitreiken der distributiebonnen, want hier 
en daar werden overvallen op dislribu.iekantoren gepleegd. 

Leden van het kamp N.A.D. Tungelroy rooien elders 
aardappelen. 

31 Augustus. Rond 3 uur in de morgen keren En$ 
bommefawferpers uit West-Duitsland terug. Sensationele 
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morgen,, jagers, m.g. vUur. Enige zware bommen rond de 
„Pinkst", Haler-Hunsel. Grote schade aan de omliggede 
boerderijen, a.a. van Clerx en Rieljens. Stro-mijt ver
brand bij de „Klein Locht". Eng. piloten dalen o.a. in 
Grathem en Tungelroy, de meeste dood of gewond. 

D[uizenden vliegtuigen namen aan den aanval op Duits
land deel. 

1 September. Het verplichte 8e leerjaar begint. 
Vredesoproep van Paus Pius XII, bij het begin van net 

5e oorlogsjaar. 
De keel en uitkijkpost in de wei van Verslappen, Stram-

proy worden afgebroken. 
2 September. Altijd wachtenden aan de schippersbeurs 

te Maasbracht. 
5 September. Enige dagen geleden landden Eng. troepen 

in Calabrië. In Weert doet nu het onjuist gerucht de ronde, 
dat geheel Italië reeds bezet is. Weert wil vrede en vlug. 

In de voormalige heemkamer te Stramproy is nu .iet 
„Grenzzollambt" gevestigd. 

7 September. Om 10 ur v.m. in het z.w. Geall. lucht
aanvallen op België. ' 

8 September. Italië capituleert onvoorwaardelijk onder 
leiding van Badoglio. Duitsers bezetten o.a. Rome en nemen 
o.ta. Vaticaanstad „onder bescherming". 

11 September. Natuurverschijnsel: in het n. een klare 
wolk als een klimmende leeuw op 11 September 1943. 

12 September. In de kerken wegens eeuwfeestviering H. 
Kindsheid de missievlag: wit kruis op rood-groen veld. 

De duce van Italië, Benilo Mussolini door Duitse val-
schermtroepen uit Eng. gevangenschap bevrijd. 

„Kermis" te Stramproy, geen kramen, niks, cafe's omj 
10 uur gesloten. Sommige schoolkinderen dronken, bij' 
gebrek aan iets beters, een biertje. 

14 September. Men verwacht aan Calais „iets" binnen 
enkele dagen of weken, dus „d'anger wéék jzagt de sjruér", 

16 September. „Over een jaar zijn hier alle Duitsers! 
weg", voorzegt een kommies van Stramproy. 

17 September. Verzekering „vandaag of morgen ge-i 
beurt er wat..." 

20 September Veel jonge werkkrachten uit deze omge
ving keren [uit het Rijnland terug. Er zijn nog 9 000000 
vreemde arbeiders in Duitsland. 
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21 September. Aan de bolerfabriek te Stramproy wordt 
dagelijks slechts 1400 kg. volle melk aangevoerd. 

22 S eptember. Propagandaborden „Winterhulp", (vlin
der) Frontzorg eerste vereiste. Brug naar de vesting. 
Europa", Tweede front" (ruïne met doodshoofd) Goed
gekeurd door het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten. Uithangtermijn viin 5—30 September 1943". 

24 September. Idem „Eurona één, een hecht verbond' 
van vrije volkeren". 

25 September. In Weert is een „nieuwe" wethouder be
noemd, i 

Ju September. Het radio-nieuws komt nu van België, 
waar de toestellen niet behoefden ingeleverd te worden. 

Enige onderduikers wandelen hier weer gewoon over de 
aarde. 

27 September. Op de kermis te Weert staan een paar 
draaimolens, schommels, vistent, autocaroussel. 

In het land van Weert werden al aanslagbiljetten van 
„de Landstand" uitgereikl. De meeste werden geweigerd» 
enkele aangeslagenen betaalden uit vrees. 

Dubbeltjes-hangertjes met uitgezaagde Wilhelminakop 
worden door meisjes op de kermis gedragen. 

30 September. Postboden bieden „Landstand"- kwitan
ties aan Stramproy weigert ze totaal. 

1 October. N.S.B.-rs mogen op jacht gaan daarom zijn 
de hazen ook tegen de N.S.B. 

2 October. Een 10-tal Duitsers oefenen op de schietbaan 
in de „Beutjesheide", Slramproy. 

3 October. Rozenkranszondag. Toewijding van de gehele 
Katholieke wereld aan het allerheiligst hart van Maria op 
wens,van Z.H. Paus Pius XII. 

4 October. Propaganda, o.a. „Eer en trouw. Mussolini 
bevrijd". 

6 October. In Weert verslagenheid in kringen die ken
nisgeving ontvingen hun huis event. te verlaten en de 
ganse inventaris ter beschikking van de Duitse daklozen 
te stellen. 

Wethouder M. Bemelmans, We.ert tot burgemeester van 
Hunsel benoemd. 

Het vliegers oplaten is nogmaals door de bezettende au
toriteiten streng verboden. 

14 October. Tussen 1 en 2 uur n.m. zwaar geronk in de-
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richting Genk. Bommen. Een Amerikaanse jager word* 
door Duitse achtervolgd en scheert in de richting Weert-
Maarheeze s' 

17 October. Van 8-9 uur n.m. bommen in richting Aken-
Luik. 

20 October. Van 1-3 uur nm. grote formaties Amerik. 
vliegtuigen naar Duitsland. Een machine stortte neer met 
felle rookzuil in het z.o. De meisjesschool werd wegens 
het gevaar ontruimd. Met kijkers lelde men te Weert 400 
vliegtuigen. 

22 October Van 8-9 uur Eng. vlgt. Bommen en neerstor
tende machines in w. en z w. Schijnwerpers boven Duits
land en Weert. 

24 October Bij de Baanbrug, Allweerterheide, werd de
zer dagen door Jac. Van Dael, Lzn, Stramproy een stenen 
bijl gevonden, ongeveer 3000 jaar oud. 

25 October. Propagandaborden „Wees dapper, wordt 
slormer", en „Offer voor Uw volk" ^klaverbladj In de pers 
dagelijks „Geef de Koe schillen, dan geeft de Koe melk". 

Ontsteltenis in veehouders kringen over de extra-aanslag 
veelevering in verband met te weinig melklevering in de 
voorbije zomer. 

28 October. Duitsers leggen een kabel aan dwars door het 
veld vanaf grenskantoor Stramproy door Booseltj en ,Za-
velveld naar Tung. Wallen, enz. 

In de Duitse wacht alhier staan 155 door de Duitsers 
in beslag genomen fietsen, met en zonder witte spatborden, 
dus Nederlandse en Belgische rijwielen. 

31 October. Rex sum ego.—Koning van Liefde—Oorlog 
haat. 

's Avonds controle op persoonsbewijzen. 
3 November. Van 7-9 uur n.m. Eng. vlgt. Bom ontploft 

bij café „de Graven", met geweldige echo van west naar o. 
Enkele dagen geleden Duitse razzia te Budel. De echt

genote van N. Goyens, Meemortel 17, werd vrij ernstig 
door 'n kogel gewond. 

5 November. Omstreeks 3 Uur wordt bij een luchtgevecht 
met Amerikanen een Duitse jager boven het Rieulvoort 
aangeschoten, het toestel stort met veel misbaar neer even 
over de Tung1. beek bij „Vliet baandj" en de jonge Diuitse 
witharige piloot landt met zijn valscherm na enige tjd 
behouden aan de oostzij in Arevens houtgewas. Enorme 
publieke belangstelling. Iets later werd een Am. bommen-
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werper in de richting Bocholt neergehaald. Duitsers hieu
wen in Areven de tak van de eik waaraan de parachutef 
vast zat en namen ze zorgvfuldig mee. De piloot kreeg na
tuurlijk een sigaret. 

7 November. Feest van St. WiÜibrordus, kerkpatroon 
van Stramproy. Waarschijnlijk Am. bommenwerpers in 
zwaar bewolkte lucht. Na een angstwekkend geronk wer
den ongeveer 1000 zware en lichtere bommen, plus brand
bommen geworpen op Weert, Tungelroy, So-amproy en 
veel andere plaatsen. Vooral Tungelroy werd zwaar ge
teisterd, al vielen er geen slachtoffers. Het parochiehuis 
„Piuszaal" ten w. der kerk werd totaal verwoest. Voorts 
tal van boerderijen en burgerwoningen beschadigd door 
brisant- en brandbommen. In Stramproy brandde de 
schuur van J.M. Stals (Reinkes Ties)~bij Willem de Smid 
af; het woonhuis werd door kranig bluswerk ^ered,, de 
oude en nieuwe kapelanie en andere huizen in Stramproy 
werden zwaar beschadigd. Bijna alle ruiten die niet in de 
getroffen buurLen sneuvelden, dansten in de sponningen. 
Paniekstemming in de kerken van Weert-stad en Kinroy. 
Weert maakte alarm voor de reddingsploeg die naar Tun
gelroy snelde. Jn Tungelroy werd een paard in de stal 
op „Hagen" gedood. Drie leden van de N.A.D. Tungelroy 
werden licht gewond. De bommen vielen wat Weert betreft, 
in een gebied van Laaghei, Dorp, Torentje, rond de voor
malige Linjer brug, Tungelr. Wallen tot de Zoom. Graan-
en houtmij.en werden hier en daar door brand vernielde 
Veel mensen waren als radeloos, kinderen huilden. Bin
nen een fractie van een minuut stond het noorden en oos
ten als één zwarte rookzuil volgeperst. 

Na de bominslagen begon het hard te regenen maar 
desondanks waren de branden overal te zien. 

Even somber als de lucht waren de Amerik. luchtpost
pamfletten gekleurd die boven Tungelroy werden afge
worpen: zwart op donkerblauwe grond met zeven 4-moto-
rige bommenwerpers en tekst: „Tag und nacht mit ver-
einten Kraften". 

Vermoedelijk is met dit bombardement van een vergis
sing sprake, want „so geht es gut" meende een Duits sol
daat aan de Scheidstraat te Stramproy. Er waren par-
ticulieren die 60 bomgaten in een perceel hadden, anderen 
7*. Zo is gebombardeerd van hier in de richting Luik. 
Sommigen schrijven de oorzaak toe aan Duitse jagers die 
van Eindhoven p?ots waren opgestegen en de bommen
werpers schaakmat zetten. 
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Het wrak van de eergister neergehaalde Quitse jager, 
langs de Tung. beek werd vandaag per kar weggevoerd. 

8 November!. Onze brave „Nederlandse"' bladen vol
staan nu met een „W" als ze Wilhelmina onder Burg1. 
Stand moeten zetten. Dat spaart tevens papier, maar voor 
„Jan" en „Piet" behoeft zulks niet. 

9 November. A. Bouwman, Druten, de man van de actie 
voor de kleine boer.,benoemd tot burgemeester van Budel. 

13 November. tfNed. Kultuurkamer" opent gewestelijk 
bureau in Maastricht. 

Sommigen fabriceren weer schuilkelders en schoolkin
deren houden oefeningen „kruip-vlug-onder-de-bank". 

14 November. Volksvergadering N.S.B. Harmoniepavil
joen Roermond. 

'1'8 November, Veel Eng. vliegtuigen. Donkere lucht, 
angstige avond. 

19 November. Propagandaborden: „De big three", plus 
deze vraag: „Kan je je niet herinneren wie 'dat rare ei 
gelegd heeft". 
' Jongelui van de luchtwacht moeten bommen los graven, 

daarna worden de bommen door Duitsers gedemonteerd.. 
20 November. „Luie" handel in Ned. rogge voor België, 

verleden jaar deed ze fl. 1.65 per kg. ' 
21 November. De P.B.H, van Tungelroy deelt mede dat 

werklozen zich kunnen aanmelden voor vulling bomtrech-
ters a 40 cent per uur. 

22 November. Deze en volgende dagen der week worden 
persoonsbewijzen op het gemeentehuis met een paarsf 
controlestrookje „gefiatteerd". 

26 November. In Tungelroy zijn enige glasruiten aan
gekomen. 

1 December. In het filiaal van „Gebr. v. Erp", Weert 
ligt de gebonden jaargang 1898 der „Maas- en Roerbode". 
Naast het 80-jarig bestaan van „Au drapeau National" 
prijkt een Proclamatiie van Koningin Wilhelmina, Dond.. 
1 September 1898. 

'2 December. Duitsers haalden vandaag 5 smokkelende 
Belgen üit het arrestantenlokaal Stramproy. Men zegt dat 
ze Dolf gaan helpen „arbeiten". 

3 December. Propagandaborden: „ Weersportkampen", 
en „Zondagmorgen in Moskou", en ,,Dollarimperialismë 
botst tegen twee fronten", en „Twee fronten: verschroeide 
aarde". 
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5 December. In deze streek wordt een hooggestemd ge
dicht bekend van ir. Dam en, geb. te Echt, die bij het bom
bardement op Lutterade zijn gehele gezin verloor door de 
dood. Alleen een waarlijk grote geest kan zo lijden met 
Christus en zich geven zonder enige reserve. Allen die 
met O.L. Heer hun zware kruis dragen in deze onheil-
zwangere jaren: bidt, bidt veel, opdat altoos in donkere 
uren zulke brandende Godsfakkels hun warme gloed af
stralen in een machtig Sursum Corda voor den Schepper 
van al het geschapene. 

6 December. Gemaskerde bandieten opereren te Haler. 
,8 December. De huisleidingen electr. net worden te 

Stramproy door gewoon zinkdraad vervangen. Tekort aan 
koper in Oostland. 

11 December. Op 13 Nov. 1942 overleed in het „Java-
camp" Japan Willem Peeters, geb. te Stramproy 13 April 
1910. 

17 December. Propagandaborden: „Atlanticwal 1943". 
19 December. Verschillende personen werken in stilte 

hard voor arme mensen, voor gijzelaars en onderduikers. 
In verband met de Duitse terugtocht vraagt men: „wafc 

is het verschil tussen een wekker en Adolf Hitler?" 
Antwoord: „een wekker loopt (vooruit) en zegt „tik-tak", 

A.H. loopt (achteruit) en zegt „taktiek". 
23 December. Ontevredenheid der boeren over de lage 

roggeprijzen en willekeurige klassering door regeringsin-f 
stanties. V.b.: in 1919 betaalde het Rijk fl. 33.50, nu fl. 
13.-, per 100 kg. 

27.December. _,,Wild-west-" avonturen te Stramproy. 
29 December. Omstreeks 10 uur n.m. Eng. vlgt. te Tun-

gelroy bij Nelenhof neergestort. Dode en gewonde be
manning. Ook in Haler kwamen vliegtuig wrakstukken 
neer. 

31 December. Geen enkei j,Zalig Nieuwjaar" verschijnt 
in de bladen. 
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1944 tot en met 5 Juni. 
Zwaar luchtbombardement in Belgisch Limburg in de 

vroege Pinkstermorgen.. Kost een „zwarte" hond meer dan 
een; bruine'? „As den Ingelse wil haai van te kon e dan 
waaster al lang hie ?" 

6 Januari. In Stramproy werd een cyclostyle-bericht nier 
en daar aan de huizen gebracnt om de „dwangbevelen"' 
van de Landstand niet te betalen. 

9 Januari. Duitsers controleren persoonsbewijzen in Hey-
eroth, Stramproy. 

10 Januari. Duitsers breken haast alle particuliere tele
foontoestellen weg. 

Een pakje na-oorlogse sigaretten doet fl. 6.-, 40 gram' 
sBeka"- tabak fl. 9.-, 'n doodskist krijg je zonder bon en 
met boter. 

13 Januari. De Ned.-Belg. grens is nu ongeveer door de 
Duitsers gesloten, 'n 40 Belgen zitten in hef kot te Stramp* 
roy, slapen op veren van 1.5 meter» drie Duitsers op wacht. 
Gedeeltelijk zijn de Belgen ook in de Jongensschool on
dergebracht. 

14 Januari. Vanmorgen werden 7 mannen en 20 vrou
wen door de D. op transport gesteld. Mannen naar Duits
land? Ook in Thorn en andere grensplaatsen is scherp 
Duits toezicht. 

19 Januari. Propaganda: „Dit is Mr. Prikkeldraad . . . 
hij die in het oude steeds gelooft, hij heeft prikkeldraad 
om hart en hoofd". Razzia's hier en daar door de $Bure-
aux" op de stallen of dé koeien niet saboteren. 

20 Januari. Vandaag laten de Duitsers schrijven uit 
Engelse bron: „Binnen negentig dagen gaat het er op los", 
d.w.z. invasie. 

23 Januari. De N.A.D. leden Tungelroy bezoeken de 
kloosterkapel Stranjproy om de H. Mis bij te wonen^ aan-< 
gezien de Piuszaal nu in puin ligt. 

27 Januari. Een Duitser zit in het grenskantoor Stramp-i 
roy op het „Melde-ambt" zonder een kruimel papier voor 
of achter zich. 

30 Januari. Nog waarschuwingen hier en daar tegen de 
Landstand. 

31 Januari. Stramproy telt vandaag 2000 inwoners. Ge-
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boren: Maria, D.G., dochter van H. Brunenberg en G. Le-
naers, Horst, 314. 

4 Februari. Tijdens geweldige N.W. sneeuwjacht Amerik. 
vliegtuigen naar Duitsland. De distributiediensten reiken 
nieuwe „inlegvellen" uit. 

Bekendmaking van Seys-Inquart in het dorp opgeplakt 
over „invasie", gedateerd 29-1-1944. Groeiend optimisme. 

Burgers te Eindhoven en Schaesberg door vliegt, gedood. 
De vorige week werd het 20-jnrig meisje Van Ratingen 

bij luchtaanval op Aken gedood. Geboren te Weert. 
1 Februari. Personen die in November schade aan nun 

erven, bouw en weiland door het bombardement heb
ben geleden moeten dit voor 10 dezer schriftelijk melden 
aan de Ned. Heidemaatschajjpij St. Paulusstr. 3 Weert. 

9 Februari. Maria Creemersa 17 jaar, dochter van P. 
Creemers-Vellmans, Wisbroek, Stramproy onder een Duit
se auto nabij het Trompplein (Julianaplein) Weert dode
lijk verongelukt. Geboren 24 Augustus 1926. 

13 Februari. Nieuwe onrust, vrees voor Duitsland, onder 
de oudkrijgsgevangenen te Stramproy. Onderduikers dur
ven de vroegmis niet bijwonen. 

„Bij Iuchtgevaar dekking zoeken" en propaganda ',Jeugd 
vooraan". 

15 Februari. Kleine controleurs loeren bij boeren op 
zolder en in kelder en drukken hun neus tegen boter-
schotels en likken aan de melkpotten. Zo daalt elkerlycs 
plezierrantsoentje. 

20 Februari. Brief Ned. Episcopaat, gedateerd 2-2-'44. 
. . . Menselijkerwijs is er geen uitkomst uit het oorlogsleed. 
Moeten de mensen elkaar geheel uilmoorden? Verkeerda 
stelsels, niet wortelend in het Christelijk geloof, veroor
deeld. Ook het „arisch" dat zich beter acht dan andere 
volken. Naastenliefde en kuisheid moeten o.a. beoefend 
worden. Woeker op levensmiddelen is een zware misdaad. 
Tekort, in dit geval, bij de gelovigen aan volgzaamheid. 
Mdllïoen.en geven hün leven voor het Vaderland, het 
Christelijk ideaal is het hoeveel te meer waard. Geen haat 
gevoelen voor aangedaan onrecht". 

22 Februari. Nijmegen en andere noord, steden door 
Angl.-Am. luchtaanvallen zwaar getroffen. Ook in deze 
streek geall. vlgt. van O. n. W.. Luchtgevecht boven Weert. 
Om 10 uur n.m. veel gedreun, springende granaten in 
Duitsland. Zoeklichten. 
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25 Februari. Tussen 10 en 11 uur Am. vlgt. naar het o. 
Bomgedreun m z.- en n.o.—'s Avonds vuurgloed Peel of 
vliegveld Venlto9 

26 Februari. Ongeveer 500 doden werden in zes massa
graven in Nijmegen te rusle gelegd. Burg. v. Lokhorst 
sprak, deken G W. v.d. Heijde las brief luid voor over de 
Opstanding, Paulus aan de 1 hessalonicensen, ds. van Swelm' 
bad o.a. het Onze Vader. 

28 Februari. Langs dorpsweg Stramproy kan men, even
als elders, aardig Duits leren „Self. quartiermachen onna 
bew. w.c Maastricht ist verbote. Fernsprecher b. burgen 
meister". 

De propaganda in dienst der mensheid ^Licht lokt 
Iuchtgevaar". De meeste ruiten (7-ll-'44) zijn nog niet 
hersteld in Tungelroy en Stramproy. 

1 Maart. Oefeningen met zwaar geschut te Beek-Bocholt, 
Onlangs werd daar in het moeras met tanks geoefend. 

2 Maart. Bordpraat „Van je vrienden moet je het heb
ben. Nijmegen, Enschede, Arnhem". 

4 Maart. Golven Amerik. vljpgluigen naar en van Duits
land tijdens n.w. sneeuwbuien van 12-3 uur n.m. 

10 Maart Duilse soldaten uit een Kempisch dorp naal
den een landbouwer om 4 uur 's morgens uit zijn bed. 
JEÏij moest de huisdeur openen en de kachel aanmaken 
en niet zo langzaam. 

12 Maart. Brief van bisschop van Roermond, Z.H. Exc. 
mgr. dr. G. Lemmens voorgelezen om vooral de geloofs
genoten te helpen wegens hun gedwongen vertrek door 
inundatie en evacuatie. 

13 Maart. De 2e distributiestamkaarten worden uitge
reikt. Eng. kabelballon daalt te Hunsel. 

15 Maart. Paardentaxatie te Tungelroy: de grote wegen 
daar is paard wat de klok slaat,' één werkersprocessie. 

22 Maart. Propagandaborden: „Brandende kerken", en 
„Nijmegen 22-2-'44. Anglo- Amerikaanse oorlogvoering". 

24 Maart. Duilse razzia op onderduikers te Budel waar
door 17 jongelui werden opgebracht, 't Is erg met de 
nieuwe burgemeester. 

„Illegale" werkers te Budel kapelaan C. Verhoeven, no
taris Lunter en veel anderen. 

28 Reclame: „Hulppost moeder en kind. Ned. Volks-
dienst". 

29 Maart. Duitsers maken langs de Tungelroyse beek 
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toujours Novemberbommen onschadelijk. Een paar boe
ren moeten deze monsters met hun paarden een eind 
naar de harde weg slepen. Daar worden de bommen in 
een Duitse auto geladen en Engeland krijgt deze eitjes 
t.z.t. van en volgens de Duitsers present gedaan. Keep 
smiling: zeg het met bommen. 

31 Maart. De humor kan in Limburg nog wortel schie
ten wat blijkt uit „de Nieuwe Koerier" van heden: „Weer
sportkampen: Jongens wat zeggen jullie van deze brief ...? 
Alle gezonde jongens van 16-18 u u r (spat. van Len.) 
komen in aanmerking". 

Deze leerden zich immers al „weren" in wieg en wagen. 
4 April. Heden werden paarden voor de Pruis geleverd, 

t.w. de weermacht. 
6 April. Onze „Landwacht" neemt weidraad in beslag, 

over eieren zijn ze ook te spreken. 
Duitsers nemen steeds meer land in bezit rond hun 

wachtpost aan de Scheidstraat, Stramproy, voor loopgra-* 
ven. 

Die „landwacht" post met geschouderd geweer o.p vita
le punten te Weert. — 

Jos. en Math. Yranken, Wed. W. Geenen-Lenaers en 
Elis. Leyssen aangehouden en naar Weert overgebracnt. 
Kapelaan Jos. Geusens verborg zich. Het gold in deze ge
vallen wellicht een wraakneming wegens verleende hulp 
aan onderduikers. Lies Geenen-Lenaers en Lies Leyssen 
werden na een maand in 's Bosch in vrijheid gesteld. Ook 
Mathieu Vranken kwam weldra naar Stramproy terug, 
Joseph echter niet. Kapelaan Geusens hield zich intussen 
te Nederweert schuil. 

7 April. Rond 7 uur staat de beruchte gele luxe auto 
voor de kapelanie. Ook in de kerk werd naar kapelaan 
Geusens gezocht. Iedereen te Stramproy was pijnlijk ge
troffen. 

Het huis „Nazareth" te Venlo moet binnenkort op last 
der Duitsers worden ontruimd. Rector G. Snijders en de 
zynen zullen onderdak vinden in „St. Paul" Arcen. 

11 April. Omstreeks 11 uur n.m. stort een aangeschoten 
Duits vliegtuig neer in „de Haag" te Weert. Ook andere 
valpartijen hadden in de omgeving plaats. 

12 April. Voor „büurtboerenleiders" e.d. is nog steeds, 
vraag. 

t4 April. Luchtpost van heden: „de Vliegende Hollan
der"; van 23-3-'44, no. 24, 4 blz. formaat 20 bij 2&rc.m. 
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16 April. Eerste plechtige H. Mis van pater Gaspar Ja
cobs, O.F.M. Feestpreek van pater Marcellus Stevens, 
O.F.M, beiden geboren te Stramproy. 

17 April. Gouden bruiloft van het oud-hoofd der toen
malige o.l: school van Stramproy F. Stroux en J. PoelL 
Stroux fungeerde o.a. als tolk aan de Ned.-Belg. grens in 
November 1918 toen de groie stroom Franse vluchtelin-1 

gen over onze grens kwam. In October kwamen die arme 
mensen^ gedeeltelijk uit de omgeving van Douai, hier aan 
toen de Duitsers daar op terugtocht waren. 

Dat was ook een droeve tijd toen. Op een piepend kar
retje lagen een vroiuw en vier schamele kinderen. Dia 
vrouw hield een dood kind in haar armen. 

„Voius avez vu oette vieille dame la sur sa chaise mon
sieur1?", aldus vroeg een vrouw.—„Oui . . .? elle est morté 
maint'nant . .." 

Een meisje van even twintig zat op een reismand strak 
voor zich uit te staren en bad. ^,Elle a perdue sa mere 
pendant la route . . . . pauvre filfe", kwam men te weten. 

Dit alles vond plaats in Oct.-Nov. 1918 toen niet alleen 
de scholen in Stramproy en Weert vol j,evacuees" lagen 
maar ook in Ittervoort, Thorn en zoveel andere Limb. 
plaatsen de naastenliefde bloeide want „Douai monsieur^ 
tout est déstruit". Tot zover over F. Stroux en 1918. 

18 April. Tal van diefstallen van voedingsmiddelen in 
de laatste tijd te Stramproy. Ongeveer alle vergrijpen 
blijven onopgehelderd, ofschoon er zelfs, voor een dorp, 
betrekkelijk veel politie is. Het is oorlog, ra, ra . . . 

22 April. De dit jaar gewijde priester M. Geilenkirchen 
uit Kerkrade komt kapelaan J. Geusens te Stramproy 
vervangen. 

23 April. Van 1-2 uur v.m. luchtgevechten j,tok, tok, tok", 
hondjes keften. Veel vliegmachines daalden hals over kop. 

'24 April. De Duitsers aan Wal-Scheidstraat rasteren 
hun „sterkte" af met palen en puntdraad door straten 
rogge en koolzaad. 

Even voor twaalven 's avonds ontzettend geronk van 
Eng. vliegtuigen naar Duitsland, 't Was -windstil-donker 
slechts 'n 20 m. zicht. 

27 April. Tien Eindhovense arbeiders werken aan-de 
afrastering der Duitse keet alhier. 

Rechts van het stadhuis te Weert kastje met „Hitler 
Jugend". 

30 April. Russen komen aan de deur een kleinigheid 
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vragen, in het Broek even over de grens hebbben Russen, 
een „Lager" bij het Hemelrijk aan Maria's hof. Krijgs
gevangenen ontsnapt uit het Kenrpisch kolenbekken. 

2 Mei. 's Middags vielen enige bommen in de richting 
Eindhoven. Het is een schone tijd nu: de goudreinetten 
bloeien en slechts weinig koren is gemorst op de paadjes 
naar de Belgische grens. 

8 Mei. Zware bom om half twee, v.m. te Heel veel rui
ten kapot. 

Volgens Jan Publiek gaat het nu dra spannen. 
10 Mei. Duitsers namen van een boer takkebossen weg 

voor camouflage van hun observatiepost. De gedupeerde 
kon zich wenden tot „de weermacht". 

11 Mei. In de n.m. bommen in de richting Venlo. 
12 Mei. Om half 1 in de klare morgen-nacht geweldig 

lucht bombardement, waarschijnlijk Leopoldsburg, tus
sen Hasselt en Mol. Men dacht in Siramproy „daar ieb js 
de invasie al". 

Deuren schokken ongeveer een kwartier lang en de non-
den basten als om strijd. Afweer in de stormhoek. 

13 Mei Men winkelt al enigen tijd vlug met de nieuwe 
bonnen, voor de invasie ons overvalt. 

15 Mei Het bureau Tungelroy reikt vandaag „ausweisen" 
uit aan landbouwers beneden 50 jaar. Nog wel „in het ei
gen belang" der z.g. vrijgestelden. Enkelen waren wijzer 
en draafden in andere richting naar nun werk. 

16 Mei. Weer geen kruisprocessie, gisteren, heden, en 
morgen. 

19 Mei. De postboden sjouwen nog steeds wanhopig met 
„Landslandnos" rond. 

20 Mei. Amerik. vliegtuigen van 10-11 uur v.m. in actie 
bommen in het Z. en Z.W. Zwaar m.g. geschut. Een lege 
benzinetank wordt naar onze planeet gemikt door de hoge 
omes. * 

21 Mei. Brief Ned. Episcopaat, dato 10 Mei, over boete-
triduum van 15-18 Juni a.s. Aan grole rampen is het ka
rakter van Gods straffende gerechtigheid te onderkennen. 
Tegen ontrouw, schijnhuwelijk, woeker, braspartijen, 
film, enz. Leed. 

Volgens de „Limb. Koerier" van 23-5 is in alle Kath. Belg. 
kerken een schrijven voorgelezen, dato 15-5, van Kardinaal 
Van Roey: „Beroep op het versland en geweten der geal
lieerden.- in verband met de felle luchtaanvallen op Belg. 
steden. 
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22 Mei. In de prille morgen veel Eng. bommenwerpers, 
branden wit en ros in, o, n, n.w., z.w. „Bove Beul goedje 
de Ingelse ein töbke aaf det bordje". Bange nacht, iedereen 
had z'n slaap dus voor een uur uit wat altijd nog een pre$-
tatie mag heten. De post was er intussen ook uit Londen 
met o.a. verklaringen van Eden, 29. 7. 41., Stalin, 23. 11. 
42., Churchill, 21. 9. 43., Roosevelt, Weihnachten 1943. 

23 Mei. Luchtpost: „Rotterdam, 14 Mei 1940". 
„Als wir in die Rotterdamer Vorstadt einrolhen, da müss-

ten wir an Warschau denken. An Warschau und sein Ende. 
Denn dass sich ein solches Bild wiederholen könnte, wer 
von uns hatte das geglaoibt. Wie jetzt der Segen aus der 
Höhe niederprasselt! Man sieht sie nicht, man hort sie nur 
als ob die Luft vor Schmerzen aufschreie—und dann den 
Aufschlalg! Die Ende zittert. D as i s t d i e d e t i t s c h e i 
F i a u s t ! ! Und der nicht unsere Meinung hort, soll sie nur 
spüren!" 

„Völkischer Beobachter, 18 Mai 1940". 
25 Mei. Poststempel o.a. met: „Zand en water zijn bij' 

brandbominslag de beste blusmiddelen". 
Nieuwe teleurstelling voor sommigen want onlangs werd 

gezegd: „Aster kumptj (de Engelsman) dan kumptjer veur 
de vief en twintjigste". 

26 Mei. Hier en daar zijn nog mensen met schuilkelder-
kens bezig. In de komende oogst is het zo druk genoeg. 

27 Mei. Propagandaborden doceren: „Ons nationalisme 
uw redding", en „Een bom, scherven brengen ongeluk". 

28 Mei. Pinksteren. Vreselijke morgen. Vliegtuigen bom
barderen in het w. omstreeks 2 uur 's morgens heviger 
dan ooit. Deuren schokken een minuut of tien lijk bij storm 
weer. Een pauwhaan schreeuwde, een koe loeide en een 
hondje weeklaagde. Kinderen werden uil hun bedjes ge
haald als bij een noodweer. Hadden ze 't weer op het kamp 
in Belg. Limburg gemunt? Jagers, m.g. vuur> enkele rode 
lichtkogels. Kamp van Beverloo ligt in vogelvlucht 30 k.m. 
van Stramproy. 

Leden van het kamp N.A.D. Tungelroy hielpen in de n.m. 
een bos- en heibrand blussen, die de mooie noordflank 
van het Vosse-ven te Stramproy deerlijk havende. 

29 Mei. De Duitsers hebben ongeveer anderhalvemeter 
diepe loopgraven gemaakt vanaf de wacht bij M. Maes-
Snieders tot aan de poort naar L. Boonen. Het Diuits kan
toor zelf is goed met prjkkeldraad beschermd tegen Tom-
mys en Canadezen. Ja, in Stramproy kan het geen kwaad: 

103 



„Lieb Vaterland . . ." Doch overigens het geduld van veel 
Nederlanders wordt op een harde proef gesteld hoe kan 
anders mijn vriend' b.v. in arren moede verzuchtten.- „de 
s p i n a z i e blijft nog lang.'" 

31 Mei. Omstreeks middag enkele bommen in de verte. 
Belgische kinderen offreren een half ons shag voor drie 
k.g. rogge. Duur? Plm. 40 cent. Wacht even, hier volgt 
„netjes" prijs opgave van een en ander 

1940: gemerkt big fl 5-6, ongemerkt id. fl 2 50, zinken 
stalwatervat van 500 1. fl 50.—, 1 pond koffie fl 0.55, 1 p. 
kaas fl 0.54, 1 p. rijst fl 0.20, 1 koffiebon voor 0.5 pond 
koffie fl 0.75. 

1941: Een zware kachel fl 60.—. (in België) 
1942: Een zeis (in België) 15 k.g. rogge, 1 rond zeef 1 p. 

boter, een „vrij" paar klompen fl 4.50. 
1943: Een wit ei fl 0.10-0.20, een bont ei va n fl 0.50-0.60, 

een gans zwart ei fl 1— plus^een bontmantel fl 7000.—, 
1 twee en een half jarig paard in België frs. 40000 of fl 
3000.1—, een veulen (goed beestje) van anderhalf jaar in 
ons Limburg, zelfs fl 1700.—, een tweede h. radio.oestel, 
van fl 200-400, een heel oude petroleumlamp fl 30.- oude 
ijzeren zig-zag egge fl 80, 1 buitenband rijwiel 80-90 k.g. 
rogge. 

1944: 1 k.g. wóekerrogge fl 2.50, —tarwe fl 5—, een jonge 
hond (hij hoeft nog niet eens zwart te zijn) van fl 100-1000, 
en voorts wat een gek al zo geeft. 

3 Juni. Een vermoedelijk Eng. ballon danst hier en daar 
onhandig op het land van Weert, daarom wordt hij door 
de Pruisen op een paar schoten getracteerd. 

5 Juni. Rome is op de Duitsers veroverd. De kleine school 
kinderen spreken er gewichtig over. Wij doen daaraan 
niet mee. Wij constateren alleen dat oorlogstijd jam- en 
sirooptijd is; dat er nu veel wolschapen, slachtkonijnen, 
waakhonden, boterkams, smoatkroeke, papieren overhem
den, vaste banden, verzoolde klompen en een zeer goede 
melange van hegge-blaren, klaverkaf en eigen teelt, derde 
Amersfoorter nabouw, worden gekoesterd. 

„De Engelsman komt nog niet want hij heeft nog witte 
mik genoeg". 

EINDE Ie DEEL. 
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