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Boeken en Tijdschriften 
f\^•Mi^n'f!<L--»*rkTi-ickir v a n ,Oorlogskrpniek van 
Midden-Limburg" Midden-Limburg 

„ » uitgeverij „Nieuwvoorde" te Rijs-
wiik'is versohenen „Oorlogskroniek van 
wy- - » .„i.,...,» <<«. W. Lenaers. met 

Bij de uitgeverij „Nieuwvoorae te *M)<=-
wük is versohenen „Oorlogskroniek van 
Midden-Umburg , ' door3_Lenasy«- »** 

pSpDAG 7 uarHj&w^jaaJLsaa-Bses» 

, * ^Luortus Sloots o.f.m.*> §> 

W. LENAERS 

door W. Lznaers met een inleiding 
van Pater Cunibeftus Sloots o.f.m. 120 bldz. 2.00 gld. 

Uitg. Nieuwvoorde Rijswijk ZH. 1948. 
•*«» int.- onmisbaar, hoewel ook weer ni " 7.o komt - f " *»«* 

on zün eerste boekje ovei:J^ lot-
^ a ü e f v a n S t r a m p r o y ^ e n 

M dden-Lin*u r g ^A^st% het alge-

n f f o P A * - a t h e e l wat feiten 
, p « e t boekjfe .bevat heel m e e . 

*!;Hes deels die ieder n. 

1 ^ f t i j d nog eens S v d e 

Het land .^fV\X middelpunt der he 
norlosskroniek nev ' " h r H v e r in; voor 
ïangsteUing van de schru . n d 

°™ k e T a a k t e n i ^ r b o e W e dan ook 
tijd meemaaK-w 

Hjswijk 'L.n. i»-*u. 
onmisbaar, hoewel ook weer niet vol
ledig genoeg. Zo komt er in het geheet 
niet in tot uitdrukking dat Weert in 
die tijd de administratieve hoofdplaats 
van Noprd-Limburg geweest is met 
zetels van de plaatsvervanger van de 
Commissaris der Koningin en talrijke 
andere instanties. 

Hoewel deze kroniek geen literatuur 
beoogt te zijn hadden we de tekst toch 
wel'gaarne wat beter verzorgd gezien. 
Storend zijn enkele, wel wat erg ver
sleten of melodramatische beeldjsn, 
zoals b.v. de uitdrukking: 24 Januari 
1945 was hier QMóntfort) het oorlogs
monster bek-al" Een nuchterder toon 
over de gehele lijn zou het genot van 
dit boekje wel ten goede gekomen 
zijn. 

Intussen aan alle liefhebbers van 
Weerter geschiedenis van harte aan
bevolen, e *^ . 
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Met een inleiding 

van van 

PATER CUNIBERTUS SLOOTS O.F.M. 

bevoieu. 

(JU ^ ^ 

. „ - ^ ^ ^ w ^ B B r ^ e s r i a a r a . " Jacl,„„ 

eVRIJDA#!PS.3Q uur best. jaard. Hendrik 
Konings en Mjsafeeth Creemers; 7.15 uur 

Met een opwekking, ook verder eendrach
tig samen te werken werd deze bijeenkomst 
gesloten. 

UITGEVERIJ <NIEUWVOORDE> 

RIJSWIJK Z.-H. 
1948 



Omslagtekening van 

René Aben, Roermond 

Bevorderd — De heer R. Abèn pro
curatiehouder bij de Twentsche Bank 
te Echt is per 1 jan. 1961 bevorderd 

>tot bestuurder van dit kantoor der 
jN.V.teEcht. y ),^|j^ 

WOORDJE VOORAF 

Mét dit Deel, waaraan ongetwijfeld óók gebreken kleven, 
bedoelt het werk slechts een bescheiden bijdrage te zijn tot de 
oorlogsgeschiedenis van Midden-Limburg 1940—1945. 
Enige vrienden en talrijke medewerkers in Nederland en België 
verdienen bijzondere dank voor hun grote bereidwilligheid. 
Een afzonderlijk woord van erkentelijkheid aan Pater Cunibertus 
Sloots O.F.M, te Weert, door wiens goede zorgen de uitgave van 
dit tweede deel mogelijk werd. 

Stramproy, 13 Juni 1948. 

W. LENAERS. 
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TER INLEIDING 

Het oordeel van de critici over annalen met hun lossere aanteke
ningen en de kronieken met hun vaster verhaalvorm is niet onver
deeld gunstig. 
Daarbij vergeten zij weleens het nodige onderscheid te maken. 
Inderdaad zijn er annalen geschreven, die weinig betrouwbaar 
bleken, zoals de bekende Annales Egmundiani; daarnaast worden 
er ook gevonden, die althans ten dele van belang moeten worden 
geacht, zoals b.v. de Annales Rodenses. 
Een zelfde opmerking dient gemaakt te worden betreffende de 
kronieken, die uit haar aard een meer lopend verhaal bieden. Wij 
spreken hier niet over de kronieken van bekende en onbekende 
schrijvers uit oude tijden, wier handschriften ons werden over
geleverd. Maar hij, die b.v. de kostelijke folianten inziet, na de 
uitvinding van de boekdrukkunst tot in de 17de eeuw verschenen, 
mag ongetwijfeld zeer gereserveerd staan tegenover tal van feiten 
— va"naf het begin van de wereld —, die daarin menigmaal in 
onderlinge sterke afhankelijkheid te berde worden gebracht. 
Ook de kronieken met de geschiedenis van het vaderland, van 
vorstenhuizen, steden en beroemde personen moeten vaak met 
grote voorzichtigheid gehanteerd worden; haar mededelingen heb
ben menigmaal niet meer waarde dan de soms heel twijfelachtige 
documenten, waarop ze zeggen te steunen; anderzijds wijzen de 
verstrekte gegevens met haar kern van waarheid, weleens de goede 
weg naar dieper en meer verantwoord onderzoek. 
Dezelfde bemerkingen kunnen gelanceerd worden ten opzichte van 
de talrijke annalen en chronologieën, die de geschiedenis van 
kloosterorden en missies betreffen. Haar waarde behoeven wij niet 
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te laag aan te slaan. Dat neemt echter niet weg, dat door de ge
kleurde wijze van voorstelling, door een zekere partijdigheid en 
eenzijdigheid en door het ontbreken van elke „chronique scan-
daleuse" „in mildere zin" aan de volledige objectiviteit afbreuk 
wordt gedaan. 
Hoewel daardoor de taak van een historicus met critische zin niet 
altijd even gemakkelijk is, zou het onjuist zijn het geschiedkundig 
materiaal om deze gebreken geheel terzijde te stellen. Uit de boze 
is het ook te veel te generaliseren en krachtens ejen voorop gezet 
princiep de betekenis van elke kroniek geheel of te veel uit te 
schakelen. Want er zijn kronieken, die door de secure oplettend
heid van de samensteller bronnen werden voor de geschiedenis 
van zijn tijd niet alleen, maar ook van een vroegere periode. Zo 
laat Carolus van Coudenhove O.F.M, in zijn Provinciae Germa-
niae Inferioris ao. 1680 compendiosa descriptio zich niet alleen 
kennen als een uitstekend speurder met echte zin, maar bouwt zijn 
kostelijk handschrift ook op uit onverdachte documenten, die hij 
ter beschikking had of ter plaatse kon consulteren. 
Een speciaal geschiedkundige waarde hebben menigmaal die kro
nieken die zonder pretentie en met een zekere charme beschrijven, 
wat een particulier opmerker als ooggetuige meemaakte of van 
vertrouwde personen vernam. Kronieken als die van een een
voudige kloosterzuster van Maria Wijngaard te Weert over de 
tijd van de hervorming of van een gewone burger Lambert Goo-
fers over de Jozefistische en Franse tijd hebben hun practische 
waarde volop bewezen. 
Wanneer hij zich door de hier uitgesproken gedachten laat leiden, 
dan zal iedere geschiedkundige deze oorlogskroniek over Midden-
Limburg (ca.) gaarne begroeten als een welkome bijdrage tot de 
volledige beschrijving van een verschrikkelijk tijdperk in de rijke 
Limburgse historie. Voor ons allen, die deze smartvolle dagen en 
nachten medemaakten zal de herinnering aan vele droefheden 
tevens een nieuwe aanleiding zijn God en Zijn lieve Moeder Maria 
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te bedanken voor de redding uit zoveel benauwenissen en het hart 
met erkentelijkheid te vervullen voor de vele weldaden, die vrede 
en vrijheid bieden. 

Weert , op de feestdag van O.L. Vrouw van de berg Camel , 1948. 

Pater CUNIBERTUS SLOOTS O.F.M. 

%• 

11944 
Geallieerde landing in Normandie. De Duitse legers worden uit 
Frankrijk en Belgiè verdreven. Grote rampen over Limburg, Noord-
Brabant en Zeeland. Duitse tegenaanval. 

D INSDAG 6 Juni. Als een lopend vuurtje verspreidt zich het 
lang verwachte bericht dat de geallieerde strijdkrachten op 
de Normandische kust in Frankrijk zijn geland. 

Deze invasie was, in tegenstelling met de proeflanding reeds 
bij Dieppe, een grootscheepse actie. Ongeveer 4000 schepen en 
11.000 vliegtuigen namen aan de gevechten en proviandering 
deel. De Amerikaan D. Eisenhower voerde het opperbevel. 
Het grote waagstuk, de invasie, slaagde, natuurlijk ten koste van 
ontzettende offers van de burgerbevolking en aanvallers en ver
dedigers. De landing ging gepaard met forse Westelijke regen
buien, ook in Limburg regende het in de morgenuren. 
De invasie is het onderwerp van de dag. 
Midden-Limburg ontving in de voormiddag nog geallieerde lucht
post, n.1. een klein „Handboek ten gebruike onzer Belgische bond
genoten. Ten einde hen te helpen en hen raad te geven voor de 
komende bevrijding. Uitgegeven door het geallieerde opperbevel." 
In Midden-Limburg was de Duitse luchtmacht tamelijk actief op 
heen- en terugvluchten van de kuststreek. 
13 Juni. Vóór twee uur v.m. geallieerde vliegtuigen naar Duits
land. Luchtpost in Midden-Limburg bevattende een kaartje van 
Frankrijk en België en o.a. deze tekst : 
„Bericht aan de agenten van de Vervoersdiensten en van het 
Verkeerswezen." (Tweetalig.) 
14 Juni. Formaties geallieerde vliegtuigen op grote hoogte komen 
van Eindhoven en zwenken boven Weer t in de richting Moll. 
Het waren golven van b.v. 26, 36 en 46 stuks. Enkele Duitse 
vliegtuigen scheerden intussen laag over huizen en velden. 
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Ongegronde vrees voor een luchtbombardement deed velen in 
Eindhoven uit de stad vluchten, doch schoorvoetend keerde ieder 
tegen de avond te rug . 1 ) 
15 Juni. Koning Leopold III van België, die onder Duitse bewa
king in zijn paleis verbleef, is dezer dagen naar Duitsland over
gebracht. 
16 Juni. De Duitse oorlogspropaganda beweert weer eens dat de 
„vergelding" tegen Engeland is begonnen. De eerste vliegende 
bom, of „V 1," zaaide dood en vernieling in Londen. 
20 Juni. In opdracht van de bezetter worden langs rijks- en 
provinciale wegen „weg-ogen" gegraven, d.w.z. gaten in de weg
bermen van ongeveer 1.60 meter diep bij een middellijn van 50 
c.M. en een onderlinge afstand van 30 M. 
24 Juni. Een Engels tijdschrift onthult in een artikel „ W h y we 
chose" dat er drie verschillende invalsplannen waren. Het eerste 
invasie-plan strekte zich uit van de Somme tot Zeebrugge, gevolgd 
door een opmars dwars door België naar het Roer-bekken. 
De Britse censuur weigerde plaatsing in Januari. Na de invasie 
werd het artikel opnieuw aangeboden en vond toen bij de censor 
genade. De talrijke moeilijkheden die zich bij uitvoering var! het 
eerste plan zouden aanbieden, b.v. het bedwingen van het Albert-
kanaal en de Maas worden uitvoerig uiteengezet. 2) 
30 Juni. Sommige burgers hebben de weg-ogen, die vlak voor hun 
huizen zijn gegraven, met planken afgedekt. 
3 Juli. Een Amsterdams blad verneemt uit Berlijn, dat volgens 
de opvatting van de Wilhelmstraat niet de ruwe massa van het 
materiaal zal zegevieren maar de uitwerking der wapenen. 3) 
15 Juli. Dat de Duitse barometer op storm staat getuigt deze uit
lating: „Der Generalangriff unserer Gegner auf das Herz des euro-
païschen Kontinents stellt die deutsche Führing in diesen Hoch-

1. De Courant — Het Nieuws van de Dag, 16-6-1944. 
2. Picture Post, 24-6-1944. 
3. De Tijd, 3-7-1944. 
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sommerwochen vor bestimmt nicht leicht zu lösende Problemen." 4 ) 
16 Juli. In de kerken werd een brief van het Nederlands Episco
paat voorgelezen over de Katholieke Pers, die voortaan niet meer 
als Katholiek wordt erkend. Voor hetgeen het bisdom Roermond 
betreft wordt de „Limburger Koerier", Maastricht, apart genoemd 
als een gevaarlijk blad. 
19 Juli. De Duitse pers meldt: „Durch Erlass des Führers vom 
13-7-44 ist die bisherige Militar-verwaltung in Belgien und Nord
frankreich durch eine Zivilverwaltung ersetzt worden, an deren 
Spitze der Reichskommissar für die bezetzten Gebiete von Bel
gien und Nordfrankreich steht. Zum Reichskommissar für die. 
besetzten Gebiete von BBelgien und Nordfrankreich hat der 
Führer den Gauleiter Grohé ernannt." 5 ) 
21 Juli. Bij de hoeve „de Swilj," Hunsel, stortte in de afgelopen 
nacht een Britse bommenwerper te pletter. De gesneuvelden, 
Blore, Derham, G. Holt, Lt. O. Brown, Sgt. Long en twee onbe
kende leden der boordbemanning, werden enkele dagen later op 
het kerkhof te Hunsel begraven. De Duitsers lieten geen publiek 
toe, doch pastoor Nijsen wist de situatie te beheersen en zorgde 
voor een passende begrafenis. 
30 Juli. Ambachtslieden vrezen dat ze binnenkort in Duitsland 
zullen worden te werk gesteld. 
4 Augustus. Het zes jaar oude Gemeentehuis van Molenbeersel 
(B.) werd in de afgelopen nacht een prooi van de vlammen. Het 
vermoeden bestond dat een Weerstandsgroep de brand stichtte 
om arbeiderslijsten e.d., voor de Duitsers van nut, te vernietigen. 
Het gebouw, landhuisvorm, werd dermate gehavend, dat sloping 
volgde. Het 100-jarig bestaan van de gemeente (1845—1945) werd 
in een houten keet herdacht. 
In Weer t zijn de laatste tijd oudere Duitse reservisten onder
gebracht, soldaten van ongeveer 57—63 jaar. 

4. Deutsche Zeitung in den Niederlanden, 15-7-1944. 
5. D.Z.i.d.H, 19-7-1944. 
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5 Augustus. Het „Polizeistandgericht" te 's-Hertogenbosch ver
oordeelde heden 23 Nederlanders ter dood. 

Dinsdag 15 Augustus. In de afgelopen nacht omstreeks 1 uur 
werden de burgemeesters van Asten en Someren, W . Wijnen en 
J. Smulders die onder een laaghartig voorwendsel van huis waren 
weggevoerd per auto door Duitsgezinde individuen doodgeschoten. 
Dit droevige feit greep plaats langs de Zuid-Willemsvaart even 
ten N . van het landgoed „de Apotheek". Het leven van de winke
lier F. Eysbouts uit Someren, die mede tot de ontvoerden behoor
de, werd op wonderbare wijze gespaard. 

Overdag vlogen verscheidene grote formaties bommenwerpers 
van N . W . naar Z .O. Een kwartier na het overvliegen daalt nog 
pakpapier van de bundels stoorlint. Van de luchtpost valt dit te 
melden : „Kameraad! Du brauchst keine Angst mehr zu haben, 
dass die Spanier dich zurückschicken ! Die Spanische Regierung 
hat auch schon gemerckt, woher der W i n d weht, und hat jetzt 
seit Monaten keine Überlaufer an die Grenze zurückgesteltt. 
Spanien liefert keine deutschen.Deserteure mehr aus." 
De Duitsche propaganda in Nederland zegt op de openbare poli
tieke aanplakborden dat de rekening van Engeland negen posten 
omvat, o.a. in 1944 : „beschieting van treinen en het bombarderen 
van Nederlandse steden." Als een tegenhanger klinkt deze oor
logsmop : 

„Welke is de netste soldaat in Europa?" 
„De Rus, want hij doet de Duitsers tot Berlijn uitgeleide..." (In 
1945 zou deze voorspelling zelfs letterlijk bewaarheid worden.) 
18 Augustus. Tussen half zes en half zeven n.m. ontzettende ge
allieerde aanval uit de lucht op Maastricht. Arbeiderswijken wer
den o.a. zwaar getroffen. 84 Doden en 150 gewonde burgers 
moesten op de debet-zijde van de oorlog worden bijgeschreven. 
Fel dreunde de grond tot 40 km. in de omtrek, toen de bommen 
explodeerden. 
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19 Augustus. Omstreeks 1 uur v.m. ongekend hevig afweervuur 
boven het Roerbekken. 
22 Augustus. Het dorp Molenbeersel (B.) en omgeving werd 
heden door een gruwelijke schietpartij opgeschrikt. Verscheidene 
personen, die door de Duitsers voor terroristen werden gehouden, 
vielen door machinegeweervuur. In het centrum van het dorp 
werd een jonge man uit een naburige plaats door de strop om
gebracht. Met grote moeite wisten anderen zich uit de razernij te 
redden. 
Drie dagen later werden twee slachtoffers, vader en zoon, resp 
59 en 36 jaar oud, te Molenbeersel begraven. Daar men terecht 
vreesde, dat de Duitsers nog zeer gepikeerd waren, durfden al
léén vrouwen aan de gevallenen de laatste eer te bewijzen. Nooit 
zal het tegenwoordig geslacht van Molenbeersel deze smartelijke 
dagen vergeten. 
23 Augustus. Duitsers omsingelen de watermolen „de Voorste 
Luis" te Bocholt (B.) om ondergedoken Russen, van terrorisme 
verdacht, onschadelijk te maken. Reeds enkele malen hadden ver
geefse razzia plaats gehad op de onverschrokken Russen. Van
daag echter werd een der leiders, die eenmaal een patrouille Duit
sers, van een scherpe herdershond vergezeld, wist te ontwapenen, 
voor de gevel van het woonhuis neergeknald. Minder schuldige 
Russen alsook de eigenaar van de hoeve werden gevangen ge
nomen. Een handgranaat ging in de schuur, voordat het gebouw 
werd aangestoken op een snikhete dag. . . 
Molen, woonhuis en stallingen bleven ondanks alles gespaard. De 
„molenaar-partisaan" slaagde er in uit het kamp van Beverlo te 
ontsnappen alwaar zijn doodvonnis klaar lag. Een snel door
stotende tank in het begin van September bracht n.1. een paniek
stemming onder de Duitse kampbewaking. Na een zeer bewogen 
reis keerde de „partisaan" bij de zijnen weer en hoefde nog slechts 
enige weken onder te duiken tot aan de bevrijdingsdag van 
Bocholt. 
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26 Augustus. In het Z . W . klinkt enige malen zwaar geschut 
vaag. Komt het van de Frans—Belgische grens ? 

27 Augustus. Vandaag werd in de kerken van het bisdom Roer
mond een brief van de Bisschop, Mgr. Dr. G. Lemmens, voor
gelezen over Bisschoppelijke Hulpactie, naar aanleiding van het 
bombardement van 18 Augustus op Maastricht. 

28 Augustus. Duitsers schieten in Molenbeersel op onderduikers, 
niemand werd getroffen. 

29 Augustus. De wereldstad Parijs is nu ongeveer geheel op de 
Duitsers heroverd. 
30 Augustus. Over Midden-Limburgse wegen begint, in het klein, 
de Duitse terugtocht. 
Een luchtballon van klein formaat drijft op Z.W.-wind en wordt 
door Duitse wachten beschoten. 

In een Duits blad komt een artikel voor met het volgende s lot : 
„Der Krieg zerstórt. Er zerstört Hauser, Stadte, ganze Lander, vernichtet. 
Exitenzen und fordert Opfer und Blut. Aber er baut auf, indem er uns er-
zieht und e i n e n Glauben zur unerschütterlichen Gewissheit werden testt: ich 
kann, wenn ich will! 
Ausschneiden und nach Hause schicken!"*) 

31 Augustus. Koningin Wilhelmina is op Koninginnedag voor de 
vierde maal als ballinge in Engeland. Een Duits soldaat in Midden-
Limburg, die waarschijnlijk weet hoe laat het is, vroeg vandaag 
om eieren „ten einde een koek te bakken voor Konfngin Wi l -
helmien..." 

Er zijn dus wel nobele Oosterburen. 
De vraag werd echter met enige achterdocht aangehoord. 
1 September. Het Duitse hoofdorgaan in België geeft een kaartje 
waaruit blijkt dat de geallieerden zijn opgerukt tot op de zuid
grens van België in de richting Namen. Het blad waarschuwt 
tevens als vo lg t : 

6. Front und Heimat, no. 28, 1944. 
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RUHE U N D DISCIPLIN! 
Ein aufiraf in ernster S tunde! 

„Deutschland wird unter allen Umstanden seinen Verteidigungs-
kampf weiterführen. — In Schicksalsverbundenheit mit Flamen 
und Wallonen. Strengste Warnung vor allen Verbrechen und 
Unbesonnenheit." 7) 
Nadat in de afgelopen nacht geallieerde vliegtuigen in actie zijn 
geweest, bestoken in de voormiddag tussen 9 en 10 uur enige 
vliegtuigen treinen op de lijn Eindhoven—Roermond. In Weer t 
en Baexem werden o.a. treinen beschoten. Luchtalarm in Weer t . 
Langs de grote weg Weert—Stramproy stonden in de namiddag 
enige Duitse personen- en vrachtauto's, goed gecamoufleerd en 
bewaakt op Moesel. Van 6—8 uur n.m. dreunen een dozijn schok
ken als van een luchtbombardement in z.w. en z. richting. 
Tegen de avond verschijnen enkele Duitse vliegtuigen. Rode 
Kruis-auto's rijden over Kinroy naar Weer t . 
De Swalmer Handelsdrukkerij te Swalmen drukte in grote oplage 
no. 5 van het illegale blad „Christofoor". Grote gevaren waren 
aan dat heimelijk drukken verbonden en de verspreiding van die 
bladen vereiste omzichtigheid. No. 6 van „Christofoor" werd 
boven de rivieren gedrukt en spoedig werden daar 26 mede
werkers gegrepen in Arnhem. Verscheidene dezer goede vader
landers vielen door het moordend lood of kwamen om in concen
tratiekampen. 
N a genoemde arrestaties ontving de drukkerij in Swalmen waar
schuwingen, uit Arnhem 1 September, uit Deventer met post
stempel Zutfen, 3 September 1944. Deze laatste waarschuwing 
luidde : 

M. 
„In opdracht Bedrijfschap deel ik U het volgende mede: 
Zaak onmiddellijk sluiten. Tot nader bericht vacantie." 

(w.g. Onleesbaar.) 
7. Brüsseler Zeitung, 1-9-Ï944. 
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Op de Swalmer Handelsdrukkerij werden tevens in de gevaarlijke 
tijd armbanden voor de Ordedienst (O.D.) gedrukt. Een mede
werker bij het drukken van „Christofoor" in de kelder te Swal-
men, Leo Kluitmans, werd op 7 Februari 1945 door de Gestapo 
gegrepen wegen het huisvesten van een geallieerd piloot en helaas 
naar Duitsland gevoerd. 
2 September. Een onzer bladen zegt vandaag dat de Franse ves
ting Verdun is ontruimd en dat de geallieerden over een breed 
front naar de Maas zijn opgerukt.8) 
Geruchten tieren welig wederom. Een gerucht wil dat de Engelsen 
al 30 km. van België hebben bevrijd. Men verwacht stellig in 
Midden-Limburg dat het einde van de oorlog binnen korte tijd 
een feit is, natuurlijk met een Duitse nederlaag. Uit de volgende 
zin van Frank Goetz, een Duits oorlogsverslaggever, klinkt ech
ter een andere toon : „Soldaten mit der tapferen Haltung des 
Herzens und der Gewissheit, dass wir als Sieger heimkehren." ») 
3 September. Talrijke Duitse soldaten zijn nu gelegerd langs de 
Zuid-Willemsvaart in België. Autotransporten op weg van Bree 
naar Kessenich worden in de n.m. door een viertal vliegtuigen 
langdurig bestookt. Ruim een dozijn auto's worden aan flarden 
geschoten. Wi t t e en zwarte rook stijgt op tot zeker 100 m. Zes 
k.m. van het oorlogstoneel verwijderd zoekt een Duitse verken
ners-auto dekking. Burgers van Kinroy en Duitse soldaten aldaar 
beleven angstige ogenblikken. Enige uren later, half zes, bestoken 
vliegtuigen met de boordwapens Duitse transporten tussen Eind
hoven en Weer t . 
In Bocholt (B.) zijn veel Duitse soldaten. Een tiental Rode Kruis-
wagens jaagt van Weer t naar Kinroy. Om 3 uur n.m. leggen 
Duitse soldaten een rood kruis op het dak van het gemeentehuis 
van Stramproy. Twee uren later werd dit teken weggenomen. Ook 
in Stramproy van vandaag Duitse terugtrekkende soldaten aange-

8. De Nieuwe Koerier, 2-9-1944. 
9. Deutsche Zeitung in den Niederlanden, 2-3 Sept. 1944. 
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komen. Het zijn jonge haveloos uitziende strijders. Zij geloven 
echter nog met Duits vuur aan de eindzegepraal. Gebrek hebben 
ze niet want uit Frankrijk en België importeren ze o.a. klein vee, 
witte tarwebloem, jenever. Deze verwilderd uitziende soldaten in
stalleren zich in huizen rond de kerk van Stramproy. 
4 September. In de middag tussen 1 en 2 uur beschieten ge
allieerde vliegtuigen transporten op de Napoleonsweg, tussen 
Ittervoort en Venlo. De Duitse meisjes te Hunsel telefoneren niet 
meer, doch vertrekken in de richting Roermond. Z e laten haar 
bagage een eind wegbrengen. Enige boeren te W e e r t moeten ook 
Duitse uitrustingen met kar en paard vervoeren. De Limburgse 
bladen worden niet meer bezorgd aangezien de bestellers voor 
hun fiets vrezen, nu de grote Duitse leencampagne is begonnen. 
Wegens de algemene onrust zijn de scholen, althans in Stramp
roy, gesloten. In de voorbije nacht werden n.1. dorpsbewoners in 
hun sluimer opgeschrikt door bellen, slaan en schoppen tegen de 
deuren. Op deel of in schuur wensten de Duitsers hun vrachtauto's 
te stallen. W i e als boer zelf voertuigen bezat moest die maar 
buiten zetten. Tientallen legerauto's zijn geplaatst op de grens 
van Molenbeersel en Stramproy in een dennebos nabij de boer
derij „Tup." Enige malen gromde vandaag het kanon en de dag 
werd met nadrukkelijk zwaar geschut beschoten in de richting 
Hasselt, Diest, Aerschot. In de late avond druk verkeer naar Bel
gië met jankende auto's. 

Dolle Dinsdag, 5 September. Voor Dorplein en Budel was dit een 
dag zó droevig om nooit te vergeten. Naar aanleiding van trein
aanslagen werden een zestal jonge mannen door de Duitse S.S. 
gegrepen en op gruwelijke wijze vermoord. Het waren, in alfa
betische volgorde, Kees Kappers uit Winterswijk, Leo en Martin 
Looymans uit Dorplein, Antoon van Putten uit Budel, Theo Ste
vens uit Dorplein en Jan Zandvliet uit Rotterdam. 
Het bidprentje der vrijheidsstrijders zegt o.m. : „5 September 1944 
zal voor ons allen blijven voortleven als de bloedige dag waarop 
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zes jonge mannen een allerwreedste dood voor het vaderland 
stierven. Zij vielen als slachtoffers, waardoor Dorplein van een 
grotere ramp gespaard bleef." 
Wanneer we deze dag in het algemeen beschouwen, dan kunnen 
we die als zeer rumoerig kenschetsen. De Duitsers voelen zich 
blijkbaar bedreigd, aangezien door het snel doorstoten der ge
allieerden de situatie onoverzichtelijk lijkt. Brussel was immers al 
een paar dagen door Engelsen en Amerikanen bevrijd, terwijl 
pantsercolonnes naar Antwerpen stormden en nu de strijd reeds 
was ontbrand aan het Albertkanaal, o.a. bij Beeringen. In de 
vroege morgen, van 1 tot 3 uur, klinken zware explosies, om 10 
uur v.m. verschijnt een vinnige steekvlam aan de „IJzeren Man" 
te Weert , gevolgd door een daverende slag en een rookzuil in 
paddestoelvorm, voorts in het zuiden, z.w. en w. dreunen nu en 
dan harde knallen. In het dorp staat aangeplakt met vette letters : 
„Werk kalm en rustig door." Even over half twaalf werd de 
avondstilte verstoord door onheilspellende ontploffingen op het 
Eindhovens vliegveld, waar munitie en benzine werd vernietigd. 
Ontploffingen volgden elkaar op, twintigvoudig, één vuurgloed 
waarin op ruim 30 km. afstand rookwolken zichtbaar waren. 
Reeds omstreeks 4 uur in de morgen staken de Duitse soldaten 
hun uitkijkpost te Stramproy, ongeveer 200 m. ten westen van het 
Romeins kruis, in brand. Daarna verschaften zij zich in de buurt 
gelegenheid voor een freundlich frühstücken. Tegen 4 uur n.m. 
kwam een klein transport uit België. Het bestond uit ongeveer 
30 manschappen, een viertal paarden en wagens. Enige dagen ge
leden is het stel in de omgeving van Turnhout vertrokken, in 
Hechtel zijn waarschijnlijk paarden „geruild." De paarden zijn 
uitgeput. Morgenvroeg willen de mannen op de Duitse grens 
staan, dus rond Vlodrop, maar nu wordt een paar uren rust ge
nomen op Nederlands gebied. Deze soldaten vatten het vertrek 
uit België niet al te tragisch op : ze laten zich de melk van de 
Nederlandse koeien goed smaken : volle melk nog extra met enige 
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rantsoenen boter gestandariseerd... De paarden worden gevoe
derd en de laatste Steuerfreie Belgische sigaretten worden aan
gestoken. 
De B.B.C, in Londen bevestigt het bericht van radio Algiers, dat 
de geallieerde troepen Breda hebben bereikt. Dit gefingeerd be
richt, dat natuurlijk beoogde nog meer onrust en verwarring in de 
Duitse verdediging te stichten, deed de geestdrift over de aan
staande bevrijding in Nederland enige dagen later in grote mate 
bekoelen. 
6 September. De stad Luik is grotendeels op de Duitsers veroverd. 
Vele Duitse pantserwagens passeerden het kruispunt Kinroy (B.), 
meest in de richting Kessenich. Sommige tanks waren zichtbaar 
beschadigd. 
In de afgelopen nacht trokken zeer veel paarden en wagens van 
Molenbeersel naar Weer t . Naar veilige schatting was de stoet 
minstens vier km. lang. Hier en daar klopten de soldaten onder
weg aan, meest zonder resultaat. Een enkel paard werd op Neder
lands gebied „geleend." 
De melkaanvoer aan de fabrieken stokt gedeeltelijk, daar de voer
lieden terecht paardenroof vrezen. In de namiddag was er een 
paar malen gekraak alsof bruggen werden opgeblazen en kanon
nen bulderen in de buurt van Hasselt. 
De Belgische regering verhuist van Londen naar Brussel. 
7 September. In Weer t bij de Van-Horne-kazerne werden in de 
afgelopen nacht de soldatenbarakken door de Duitsers in brand 
gestoken. Altweert en een grote omgeving zag een angstaan
jagende vuurzee. 
Roermond is, in deze dagen getuige van een opeenhoping van 
Duitse militaire transporten. Hier en daar pakken Duitsgezinde 
personen hun biezen. Enige honderden Duitse soldaten komen 
van Roermond via Weer t en Stramproy terug naar België. In 
Stramproy wordt voor een aantal soldaten kwartier gemaakt, 
hier b.v. voor één, daar voor vijf man, eten en slapen. Van deze 
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inkwartiering kwam echter niets ten genoege van de burgers. 
Enige boeren van Ell en Stramproy moeten met kar en paard 
Duitse uitrusting gaan halen in Peer (B.) Ze behoeven echter 
niet verder te rijden dan Kinroy en kunnen, na aldaar geladen te 
hebben, omkeren. Vandaag hebben de Duitsers weer veel Neder
landse fietsen geroofd. J.l. Zondag, 3 dezer, brachten ze mooi 
glimmende karretjes naar hier en nu gaan onze rijwielen de weg 
terug. 
Belgisch Limburg is strijdtoneel geworden. De geallieerden zijn 
reeds over het Albert-kanaal bij Beeringen. Vandaag nam de 
Prinses Irene-Brigade de brug en het terrein onmiddellijk daarom
heen over. Hier zijn de volgende dagen verbitterde gevechten 
geleverd, vooral toen onze mannen aanvielen in de richting van 
Nederland. ">) 
Acht Duitse soldaten, infanteristen komen in Stramproy uit Bel
gië aan, via Altweertheide. Een van hen slechts draagt een ge
weer, een is in burgerkleding en een heeft doorgelopen voeten, 
zodat hij door een kameraad wordt gesteund en allen hebben hon
ger met een grote H. 
Sinds de uitzonderingstoestand is afgekondigd, 4 September, moet 
de bevolking van de straat zijn van 's avonds 8 tot 's morgens 
4 uur. Velen onzer zien de komende veertien dagen ongerust tege
moet. In de voormiddag vliegt weer een brug in de lucht in de 
richting van Zuid-Limburg. In Weer t wordt gevreesd, dat de 
Duitsers spoedig de bruggen zullen vernielen en sommige zaken
lui hebben hun spiegelruiten dan ook een extra ruggesteun ge
geven. 
8 September. De -postverbindingen worden zeer gebrekkig. Een 
brief b.v. doet ongeveer acht dagen over de kleine afstand Roer
mond—Weert. Vandaag arriveren in de laatste plaats weer nieuwe 
Duitsers, die zich naar de kazerne begeven. Radio-ontvangtoestel
len die de laatste dagen hun ereplaats in de huiskamers hadden 

10. Gedenkboek Prinses Irene-Brigade, blz. 23. 
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herkregen, moeten secuur een nieuwe duik nemen. Vlak langs de 
Oostkant van de Zuid-Willemsvaart in België hebben de Duitsers 
luchtdoelgeschut opgesteld en schanswerk verricht. Sommigen 
rekenen uit, dat als alles een beetje meeloopt, de geallieerden 
Dinsdag of Woensdag a.s., dus 12 of 13 September, in Weer t 
kunnen zijn... Aan deze kant van de Zuid-Willemsvaart in België 
hebben veel boeren hun paarden reeds van de hofsteden ver
wijderd. 
9 September. Van ongeveer 8—11 uren, v.m. vlogen haast aan
houdend geallieerde vliegmachines naar Duitsland. Z e werden in 
België onder vuur genomen. De vliegtuigen begonnen allen min 
of meer te zigzaggen en één koerste naar het N . W . De spanning, 
ook in Duitsland stijgt... 
Jongelui uit deze streek, die vrijwillig even over de grens werk 
hadden aanvaard, keren naar hun woonplaatsen in Limburg terug, 
daar zij anders gevaar lopen achter de Siegfriedlijn te worden ge
stopt. Het vertrek uit Duitsland was vaak zeer gevaarlijk en ge
schiedde dan ook met list en camouflage. 
10 September. Om half zes, v.m. geconcentreerde luchtaanval in 
de richting Rheindahlen—Erkelenz. Geweldige rookzuilen rond 
een vuurkern tekenden de plaats van de aanval, toen de vliegers 
om zes uur naar het Westen keerden. Zoeklichten, springende 
granaten, vuurwerk melkwit en vlammend rood en een zwerm af-
weerwolkjes openden de dag. De geallieerde luchtmacht is de ge
hele dag actief. Om half vier n.m. begint het geschut in België 
weer te blaffen. 
De grote terugtocht is reeds een paar dagen een feit. Onafzien
bare rijen vrachtauto's, karren, motoren, fietsen komen dagen
lang o.a. te Ittervoort aan. Al te ras bleek dat het gedesorgani
seerde Duitse leger zich ging hergroeperen in het hartje van Lim
burg. 
11 September. Duitsers die uit België komen plaatsen enige stuk
ken geschut in het gehucht Heijerroth, Stramproy, langs de land-
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weg naar Bocholt. In het dorp langs de weg naar W e e r t is een 
bord geplaatst met opschrift „Holland". 
12 September. De geallieerde legers naderen ons land. In ruwe 
lijnen loopt het front nu over Brugge, Gent, Antwerpen, Beerin
gen, Bilsen, Verviers, Arlon, Nancy, Dyon. u ) Juist een jaar ge
leden headlinde de Duitse pers dit citaat uit, een rede van Hit ler: 

„Nur auf dem Luftweg vermag er die Deutsche Heimat zu terrorisieren. Allein 
auch hier sind die technischen und organisatorischen Voraussetzungen im 
Entstehen, urn nicht nur seine Terrorangriff endgültig zu brechen, sondern 
durch andere und wirkungsvollere Masznahmen zu vergelten. Es mogen uns 
nun taktische Notwendigkeiten zwingen in diesem gewaltigen Schicksalskampf 
das eine oder andere Mal an einer Front etwas aufzugeben oder besonderen 
Bedrohungen auszuweichen, so wird aber niemals der stahlerne Reif zerbrechen, 
der durch die deutsche Heimat geschmiedet, durch das Heldentum und Blut 
unserer Soldaten gehalten, das Reich beschirmt."12) 

Keren wij evenwel tot de werkelijkheid terug. In Rotem (B.) 
speelde zich van 9—13 September een aangrijpend oorlogsdrama 
af. Na Dolle Dinsdag verwachtte men in Belgisch Limburg, dat 
de vijand zeer spoedig het veld zou ruimen. Geen wonder dus dat 
in legio jonge harten de vaderlandse geestdrift hoog oplaaide. 
Deze goede krachten werden tegen de Duitsers georganiseerd om 
de geallieerden hulp te bieden. Deze rukten wel op naar het Noor
den om zich een weg te vormen naar Eindhoven, de Brabantse 
„corridor," doch aan weerskanten van de Zuid-Willemsvaart in 
België hielden de Duitsers voorlopig stand. Daardoor werd de 
toestand der partisanen, die zich in het Rotemer Bos op de west
kant van het kanaal hadden genesteld, ten slotte wanhopig. 
Geallieerde vliegtuigen hielden eerst de opdringende Duitsers wel 
wat in toom doch voor vele dapperen in „Libelle" betekende zulks 
slechts letterlijk uitstel van executie. Aan sommigen gelukte het 
op het nippertje de buurt van het Bergerven te verlaten en zelfs 

11. Daüy Sketch, 12-9-1944. 
12. Südharzer Kurier, 12-9-43. 

22 

over de brug te komen tussen de Duitse wachten door, wat aan 
het wonderbare grensde. De Duitsers „zuiverden" het Bos en men 
weet wat dat betekent. Wij , de historicus H. Janssen uit Rotem 
en ik bezochten „Libelle." De dennen op de heuvelflanken adem
den er toen rust en vrede. Dicht bij de plaats waar 21 Juli 1946 
een gedachteniskapel werd ingezegend1 3) vlak bij de woning van 
een gesneuvelde, n.1. Bartel Stukken, vertelt ons een aankomend 
meisje van de veldslag en kogels die alom floten. W e gaan naar 
een huis aan de boskant en de eigenaar onthult, hoe hij en enkele 
anderen door het oog van een naald zijn gekropen, toen eensklaps 
de Duitsers vóór de woning verschenen en nfèt binnen kwamen, 
terwijl de geheime zender zo maar op tafel stond. Intussen neuriet 
iemand in een andere hoek der kamer nieuwe coupletten over 
Libelle... 

Op 12 September 1945 werden de 12 helden van het arrondisse
ment Maaseik herdacht op het Voogdij-gesticht te Heer, waarbij 
o.a. aanwezig waren de burgemeesters Kessen van Heer en Stiels 
van Maaseik. Bij de herdenking te Rotem, 30 September 1945, 
werd in de parochiezaal het treurspel opgevoerd : „Weerstand in 
het Rotemer Bos, voor (Vorst, Vrijheid en Vaderland." 
Voor het uiterste Zuiden van ons gewest was 12 September 1944 
een onvergetelijke dag. Van uit de provincie Luik rukten voor
hoeden van het Ie Amerikaanse leger onder generaal Hodges op 
en bevrijdden Noorbeek en Mheer . 1 4 ) 
13 September. De Britten schrijven vandaag over de operaties in 
de sector Luik: 
„Liege is an Allied strategie centre from which strong thrusts have gone out 
to the north-east and south-east in the past few days. Yesterday the ennemy 
prepared a counterattack from the east apparently near Limburg, the area 
through which the Americans had pushed to cross the German frontier. The 
attack was smashed by artillery bef ore it got under way ." l s ) 

13. Het Nieuwsblad, 26-7-1946. 
14. M. Kemp: Limburg in de Wereldbrand, blz. 46. 
15. Bournemouth Daily Echo, 13-9-1944. 
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Op 10 September waren er Engelsen te Bree (B.) en in de volgen
de nacht bliezen de Duitsers de bruggen over het kanaal in Beek 
en Bocholt op. In de voormiddag van 13 September had er een 
kort vuurgevecht plaats tussen Engelsen en Duitsers, 't bleef bij 
een schermutseling en de Britten keerden naar hun basis Peer 
terug. Om 9 uur n.m. stond de monumentale toren en kerk van 
Bocholt in brand. Nadat de Duitsers ongeveer dertig granaten op 
kerk en toren hadden afgevuurd hadden zij de zoon van de koster 
gedwongen stroo in de toren te brengen en met gebruik van ben
zine werd het Godshuis een vuurzee, die men urenlang in een 
grote omtrek heeft kunnen aanschouwen in de late avond. De 
reden om dit vandalisme te motiveren kennen de Duitsers wel
licht zelf alleen voldoende doch wél kunnen we terloops opmer
ken dat in deze dagen vast geen sprake was van het beruchte 
systeem, dat medio November op tientallen plaatsen in Midden-
Limburg werd „toegepast." Immers toren en kerk van het naburige 
Beek bleven vrijwel geheel intact in de komende dagen. 
De kerk en toren van Bocholt zijn ongeveer van resp. 1400 en 
1500. In 1604 stortte het torenspits op de kerk, daarom bouwde 
men Jater slechts een lage spits op, faffiJe-oeU^late-aaffltBgBfc. In 
1910—11 werd de toren een meter of negen verplaatst wijl de 
kerk te klein was. Een oudere Bocholtenaar verzekerde me met 
enige trots dat op zekere dag tijdens de „verschuiving" de drie 
torenklokken gelijktijdig werden geluid als bewijs dat men ver
trouwen had in het experiment. Tijdens de brand waren de klok
ken „natuurlijk" geroofd. Toch ging veel verloren : o.a. het orgel, 
vroeg-gothische beelden van O.L. Vrouw en St. Jan, kerkzuilen 
schilferden en scheurden van de hitte en veel stoelen verbrand
den. Om half twaalf hoorden de mensen op het Kreijel, dus aan 
deze kant der Zuid-Willemsvaart een zware slag. Het brandende 
spits was geheel in het torenmuurwerk gestort. Tijdens de brand 
boden een drietal mannen, Henri Bloemen, Jan Col en Jan Mar-
tens, pastoor Pieter Lemmens aan het prachtige reuzenbeeld van 
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St. Christoffel te redden. Pastoor vond 't goed. De eerste poging 
mislukte door de ondragelijke hitte. Het houten beeld had al een 
weinig vuur gevat en als een vijfarmige kandelaar brandde de 
staf van de Christusdrager. Ten slotte gelukte het met uiterste 
inspanning het zware beeld van zijn voetstuk te tillen en in veilig
heid te brengen. Het beeld is er na restauratie, niet op achteruit
gegaan. 

Het kerkdak brandde weg, doch het gewelf hield zich goed. Rond 
het priesterkoor bleef ongeveer alles gespaard en het bedreigde 
werd door de sacristie-uitgang gered. Ongeveer twee maanden 
was het Gilde-huis als noodkerk ingericht. — Pastoor P. J. H. 
Lemmens overleed op 64-jarige leeftijd in het Ziekenhuis te W e e r t 
en hij werd 19 October 1946 in Bocholt begraven. 
De kerkbrand bracht Bocholt in angstige stemming. Een paar 
tuchtvergeten, vermoedelijk beschonken, Duitse soldaten persten 
in Stramproy vandaag enige gouden sieraden af onder bedreiging 
met vuurwapens. De Duitsers werden om hun correct optreden in 
deze oorlog nog al eens geprezen, doch ook op deze regel blijken 
uitzonderingen. 

In Tungelroy en Stramproy werden enige paarden gevorderd. 
Tussen de vordering door werden nog paarden in veiligheid ge
bracht. Enige Belgische karren rijden gecamoufleerd naar Weer t . 
In het gehucht Heijerroth, Stramproy staan nu enige dozijnen 
Duitse vrachtauto's. Schanswerk wordt verricht ten Oosten van 
de Broekmolen. In die buurt zijn ruim 100 Duitsers gelegerd, in 
het Kreijel te Bocholt ongeveer 150. 

14 September. Maastricht werd heden haast zonder slag of stoot 
bevrijd. De, in Mei 1940, 't éérst overrompelde stad is de eerst 
bevrijde in ons land. Hier volgt het betreffende Duits legerbericht. 

„Aus dem Führerhauptquartier, 15 September. — Das Oberkommando der 
Wehrmacht gibt ibekannt: 
Am Albert- und Maas-Schelde-Kanal wurden feindhche Brückenköpfe durch 
erfolgreiche Gegenangriffe unserer Truppen weiter eingeengt. 
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Zwischen Maastricht und Aachen setzten die Nordamerikaner ihren von starken 
Panzerkraften unterstützen Grossangriff fort. Maastricht ging verloren. Südlich 
und südöstlich Aachen gelangen dem Gegner Einbrüche in Vorfeldstellungen 
des Westwalles. Die schweren Kampfe, bei denen am gestrigen Tage 40 feind-
liche Panzer abgeschossen wurden, dauern mit unverminderter Heftigkeit an."16) 

Maastricht werd bevrijd door het Ie Amerikaanse leger, 30e divi
sie, 2e bataillon van het 117e regiment infanterie met tanks onder 
bevel van Colonel James W . Locket. Sterke Duitse strijdkrachten 
waren vertrokken in de richting Bemelen en Borgharen. 
Ook de Westzijde van Maastricht was vrij. Over Hasselt, Genk, 
Zutendaal, Lanaken was het terrein gezuiverd. Hasselt werd 
zwaar getroffen door luchtaanvallen. Tussen Pasen en Pinksteren 
1944 was er 122 maal luchtalarm en 15 maal hadden luchtaan
vallen plaats. Door de Ie zware nachtelijke bomaanval vielen 
circa 85 slachtoffers.17) 

Gisteren, 13 September, en vandaag dreunt een enkele maal de 
artillerie dichtbij. In Bocholt vielen twee burgers. In Stramproy 
worden door de Duitsers jongens opgehaald om schanswerk te 
verrichten, maar de meesten wachten geen bezoeken af. 
Op 5 September, de dag dat trouwe landgenoten hun leven moes
ten geven in het concentratiekamp Vught, richtte de Aartsbis
schop van Utrecht, Z.H.E. Mgr. Dr. J. de Jong een circulaire aan 
de Geestelijkheid tot bepaling der houding tegenover landver
raders bij de bevrijding. De tijdens de oorlog gerezen spanningen 
dienen in de geest van het Evangelie te worden ontladen. St. 
Paulus schrijft: „Vergeldt niemand kwaad met kwaad; maar wees 
goedgezind jegens alle mensen. Laat u niet door het kwade over
winnen, maar overwin het kwaad door het goede." 1 8) Dit citaat 
is ingelast omdat vandaag de „zuivering" begon, niet alleen te 

16. Wacht im Westen, 16-9-1944. 
17. Het Belang van Limburg, 21-9-45. 
18. Mag. dr. S. Stokman, O.F.M.: Het Verzet van de Ned. Bisschoppen 

tegen nat. soc. en Duitse tyrannie. blz. 294. 
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Maastricht maar ook „bescheiden" in onze omgeving. De oorlogs
reporter Robert Kiek zond vandaag een gelukwenstelegram aan 
Koningin Wilhelmina in Londen namens Maastricht en Eijsden. 

15 September. In de nacht van Donderdag op Vrijdag werden 
aan de Westkant van het kanaal te Bocholt 18 huizen in brand 
gestoken. Ook de 14-eeuwse kapel van O.L.V. van Smarten en 
St. Lucia werd door de Duitsers vernield. Een oude linde werd 
opgeblazen. Om 2 uur. v.m. felle explosie. Voor de eerste maal 
vuren de Duitsers in Stramproy op Bocholt—Lozen. De granaten 
gierden laag over de Blokhut waarin boerenpaarden zijn gestald. 
Een paar Duitsers traden vandaag zeer onhebbelijk op. Enkele 
jongens moesten weer graafwerk maken. Zeven stukken geschut 
staan opgesteld in het Heijerroth. Een enkele maal wordt op hoge 
vliegtuigen gevuurd. Duitsers roofden radio's op het gemeentehuis. 

16 September. Roven van rijwielen. Een Duits transport wordt 
op de Napoleonsweg door vliegtuigen aangevallen. Tegen de 
avond worden ze onder Duits afweervuur genomen. 
17 September. Vandaag is de Nederlandse spoorwegstaking be
gonnen, maar een luchttrein trok over het Zuiden, Douglassleep-
machines en gliders, een luchttrein van 240 km. lang . 1 9 ) 
In Weer t o.a., waar luchtalarm was van 10—12 uren, v.m., waren 
de ontelbare vliegtuigen zeer duidelijk te zien. Enkele piloten 
wuifden de bevolking toe. (Van 10—11 uren was het luchtdoel
geschut te Stramproy haast voortdurend in actie. Kapelaan M. 
Geilenkirchen hield onder de Hoogmis een korte aangrijpende toe
spraak over het naderend groot gevaar, terwijl hij vertrouwen op 
God beklemtoonde. Enkele valschermjagers waren in het dorp, 
b.v. een met een bandenloze fiets terwijl zijn maat reed met alleen 
een band op het voorwiel. Haast niemand had een rustig oog op 
het komische. 
Luchtlandingstroepen of airborntroops werden vandaag afgezet 

19. De Maasbode, 18-7-1945. 
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o.a. bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Michel Delsaer van 
Zutendaal maakte in September zijn tweede parachutesprong : de 
eerste maal aan de Seine en tweedens in Peer, doch door een on
geval kon hij daar niet aan de operaties deelnemen. 
Amerikaanse granaten baanden een weg voor de oprukkende voor
hoeden in de richting Geleen, vanaf Beek. Bij Neerbeek trok een 
haveloos uitziend Duits legertje naar het Noorden. Sommigen 
spotten met deze Uebermensen, anderen maanden angstig tot voor
zichtigheid aan. Vage geluiden drongen door uit het Zuiden, al
thans in de verbeelding der Duitsers. „Die Panzer, die Panzer. . ." 
werd geroepen. Ijlings zochten allen dekking. Stil aan kwamen 
de burgers uit de kelders en over de Kummerkerweg van Geleen 
en andere wegen en straten maakte men zich op om de Ameri
kanen te begroeten. Feeststemming geheel de dag. In de scheme
ring ontstaken de Amerikanen een reuzenlamp in oranje. Later 
trokken zich de Amerikanen weer op Beek terug. 
Heerlen, dat grote razzia's kende op mannelijke personen van 15— 
55 jaar, werd vandaag op het nippertje bevrijd. 
Over de onveiligheid heden in 's-Hertogenbosch wordt o.a. 
gezegd : 

„In de kazerne in de buurt van mijn woning is alarm gemaakt 
en spoedig marcheren de valschermjagers in tirailleerlinie door de 
poort naar buiten. Het gaat in de richting Eindhoven. Z e zijn vol
ledig uitgerust, omhangen met talloze banden mitrailleurkogels en 
voorzien van handgranaten. Nauwlettend zien ze uit naar laag 
vliegende vijandelijke jagers en ze lopen zo dicht mogelijk langs 
de huizen. Tegen 5 uur gaat de spertijd in. Politieagenten zeggen 
het rond en ook soldaten snauwen het 't publiek toe. Er breekt 
weer een timmerkoorts los. Sommigen halen een paar deuren uit 
de kamers en spijkeren die voor de ramen aan de straatzijde. 
Anderen slaan kisten en kratten uit elkaar en bespijkeren daar
mede de vensters." 2 0 ) 

20. Jos. Verstraeten : Storm over Den Bosch, blz. 12. 
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Het Duits legerbericht, dat de toestand van gisteren ongeveer 
weergeeft, luidt als volgt : 
„Uit het hoofdkwartier van de Führer, 17 September. D.N.B." : 
Aan weerskanten van Aken heeft de vijand zijn krachtige pogingen ons front te 
doorbreken voortgezet. Verscheidene aanvallen op het Zuidfront der stad mis
lukten. Er werd vooral verbitterd gevochten in het gebied van Stolberg. 
Succesvolle eigen tegenaanvallen worden ondernomen tegen de vijand die ten 
N.W. van Echternach over de Saar is getrokken. Aan weerszijden van Nancy 
duren de hevige gevechten voort." 

Weinig verkeer van auto's en paardenwagens over de weg 
Weert—Stramproy. De talrijke jagers werden in de n.m. in de 
laatste plaats niet beschoten. Zeven Duitsers patrouilleren al een 
paar dagen van uit België over de landwegen. Rookwolken stijgen 
op in België en over Weer t . De Duitsers vertrekken van het 
kasteel te Rotem. 
18 September. Prins Bernhard bezocht Maastricht. Z.K.H. wer
den de drie eerste nummers van het eerste vrije blad in Nederland 
aangeboden, n.1. „de Mededelingen van de Maastrichtse Orde 
Dienst." Dit blad werd tot en met 23 September op handpersen 
gedrukt. Op 25 September werd het vervangen door het dagblad 
,,Veritas."2i) 
Eindhoven is bevrijd. „10 Km. ten Noorden van Eindhoven werd 
een aanzienlijke macht airborntroops neergelaten bij Son. Van 
daag konden zij Eindhoven van de vijand zuiveren, uitstekend ge
holpen door binnenlandse strijdkrachten en marechausees. 
Een bruggetje en een landman hebben Eindhoven van een catas-
trophe gered. Bij het bruggetje over de Dommel stond een land
man te kijken toen de Duitsers met hun tanks kwamen aanrijden 
en over het bruggetje wilden trekken. „Probeer het maar niet," 
zei de landman, „je zakt er vast doorheen." De Duitsers keken 
en probeerden het inderdaad niet en de tankaanval op Eindhoven 
bleef achterwege." 2 2 ) 

21. Oost Brabant, 3-10-1944. 
22. De Tijd, 12-9-1945. 
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Aan de Oostkant der Zuid-Willemsvaart in België nestelen zich 
nieuwe Duitsers. Een Duitse vrachtauto die j.1. Zaterdag van 
Stramproy naar Duitsland reed om munitie te halen keerde heden, 
Maandag, ledig terug. Behoudens een enkele uitzondering rijden 
de auto's, in Stramproy verblijvend, op hout. Deze morgen moest 
ieder chauffeur een portie generatorhout verzamelen, wat op even
tuele „verrassingen" kan wijzen. 
Om half zeven v.m. werd de monumentale toren van het kerkje 
te Beek (B.) beschoten. Vier granaten gingen door het toren
spits, een door het metselwerk, een kwam in de Meisjesschool 
neer en de rest der serie van veertien was mis. Er werd aan kerk 
en toren haast geen schade aangericht, wél brandden een drietal 
boerderijen gedeeltelijk af, aldus pastoor J. Leijnen. 
Ook in Weer t roepen de Duitsers „vrijwilligers" op voor Scham-
arbeit. 

19 September. Vanaf 16 September werd door ir. A. Paulen 
prachtig werk gedaan voor de bevrijding van Zuid-Limburg, zo 
schitterend dat hem daarvoor later door H.M. de Koningin de 
militaire Willemsorde, 4e klasse werd toegekend. 2 3 ) 
Het front in Zuid-Limburg is nu verplaatst naar de Oost- en 
Noordgrens. Sittard is wel bevrijd, doch komt in de frontlijn. 
In de afgelopen nacht schoten de Duitsers vanuit Stramproy 
dikwijls op Bocholt—Loozen. De Engelsen beantwoordden het 
vuur. Dit klein artillerieduel duurde ongeveer van 2—5 uur, v.m. 
In Stramproy werd betrekkelijk weinig schade aangericht. Daar 
het Engels vuur nogal goed was gericht, zoals dat heet, vertrok
ken de Duitsers in de vroege morgen uit het gehucht Heijerroth. 
Over het weer waren ze te spreken, want de dag opende met 
mist. Zij vertrokken echter slechts nauwelijks 1 km. Oostwaarts en 
om 4 uur n.m. losten ze al een paar schoten naar België vanuit 
de nieuwe legerplaats. W e e r werden jongens voor graafwerk ge-

23. Maas- en Roerbode, 26-7-1945, 8-10-1947. 
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zocht. Overdag en 's nachts hadden luchtgevechten boven Lim
burg plaats,' waarbij vliegtuigen te pletter stortten. 
Tijdens de bevrijdingsfeesten werd Eindhoven zwaar door Duitse 
bommen getroffen. W e lezen o.a. over deze ramp dat vijf Cana
dezen een kind uit een brandend huis wilden redden. Vier sol
daten kwamen in de vlammen om, de vijfde redde het kind. 2 4 ) 

20 September. In de voorbije nacht zijn de Duitsers uit Stramp
roy vertrokken, Oostwaarts. Om kwart over vijf, n.m. werden 
vooral de bewoners van het gehucht Heijerroth weer opgeschrikt 
door Engelse granaten uit België. Een Duitse Rode Kruisauto 
reed even na de inslagen over de landweg van Bocholt naar 
Stramproy. Ook in Weer t vielen granaten. 
Achel werd vandaag bevrijd. De Biester- en de Stadsbrug te 
Weer t werden door de Duitsers vernield. Een goed vaderlander 
viel op de weg van Budel naar Valkenswaard. Gisteren maakten 
de Duitsers nog stellingen aan deze zij van de Zuid-Willemsvaart 
in België en in de v.m. werd in Budel geschut gericht op Hamont. 
Omstreeks 5 uur n.m. waren de Engelsen in Budel. Het kwam 
tot een scherpe schermutseling, waarbij vier Duitsers sneuvelden. 
De Engelsen namen de route Hamont, Toom, Midbuul, Dorp, èn 
Hamont, Schoot, Heikant, Meemortel, Buulder Bos, Maarheeze. 
Gisteren waren er Engelsen in Heeze, vandaag weer Duitsers. De 
ongeveer 100 jaar oude windmolen van Trouwen bij de spoorweg
overgang wordt door Engelse tanks onder vuur genomen. Onder 
de molen hadden 22 personen een schuilplaats gezocht, die bange 
ogenblikken beleefden tijdens 'n twintig treffers. In Heeze wer
den twee personen zwaar gewond, een boerderij brandde af en 
molen en tien huizen werden beschadigd. 

21 September. In de nacht van 20 op 21 September is de Prinses 
Irene-brigade ten Zuiden van Valkenswaard over de grens ge
trokken op weg naar Grave dat 's middags werd bereikt. 

24. Oost Brabant, 4-10-1944. 
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Kanonnen grommen om 10 uur n.m. in het N . W . en n.m. in de 
richting Boshoven. Een paar Duitse motorordonnansen rijden over 
de landweg tussen Weer t en Stramproy in de richting Bocholt. 
In Weer t vrezen sommigen vandaag een frontale aanval van uit 
Maarheeze. Vandaag zijn uit de Zuidelijke buurt weer mensen 
naar het stadje gegaan om de bevrijders in W e e r t toe te juichen... 
want iedereen hunkert naar het einde van de oorlog. 
In Eindhoven is hedgn een grote bevrijdingscourant verschenen. 
Het blad is natuurlijk hooggestemd en bevat o.a. dit gedicht van 
de 23-jarige Jaap Sickenga, die op 11 Mei 1942 werd gefusileerd : 

Z O N V A N ORANJE 

Zon van Oranje, symbool van de Vrijheid, 
Giet weer Uw stralen over ons uit. 

Licht in de harten van vrede en blijheid 
Is wat Uw schijnsel voor allen beduidt. 

Laat weer weldadig Uw gloed op ons dalen, 
Breng ons bevrijding, Uw roeping getrouw. 

Zon van Oranje, giet weer U w stralen 
Over ons dierbaar rood wit en blauw. 

Schenk weer aan onze geheiligde kleuren 
d'Aloude schittering door Uwe glans. 

Zon van Oranje, o laat het gebeuren 
Dat zij weer waaien van toren en trans. 

Nu is het nacht en alom is het duister, 
't Land is bedekt door een donkere vlag : 

Breng ons weer spoedig in heerlijke luister, 
Zon van Oranje, het licht van de dag. 2 5 ) 

22 September. Weer t bevrijd. Grote geestdrift. Leve het Suffolk-
regiment. STfl !U~. I^JAJJIA &e*jn2J ^ \/n~jjL*., ll-f-ff^f i^L 
Op deze dag werd tevens de bevrijding een feit van de dorpen 

25. Het Parool, 21-9-1944. 
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op de Oostelijke oever der Zuid-Willemsvaart in België, Rotem, 
Neeroeteren, Tongerloo, Loozen, alsmede Kinroy, Molenbeersel 
en Stramproy. In Rotem moest de bevolking hun heil 's morgens 
in de kelders zoeken, want er werd geschoten van Lanklaar. 
Ofschoon er gisteren al Engelsen in Nederweert op de Herstraat 
waren bij de boerderij van M. van Donschot is slechts de Wes te 
lijke helft van Nederweert bevrijd. De bevrijding van Someren 
werd vandaag al door de radio gemeld. J.l. Dinsdag, 19 Septem
ber, werd door de Duitsers in Lierop doodgeschoten de sergeant-
vlieger Frank E. Doucette, van de Verzetsbeweging, die door een 
,,off-day" door de Duitsers betrapt werd toen hij zijn machine
geweer op de retirende troepen in stelling bracht. Doucette werd 
geboren 12 Febr. 1922 te Belmont, Mass. U.S.A. In dit verband 
moge opgemerkt dat de organisatie tot berging enz. van valscher-
mende piloten van aangeschoten bommenwerpers zeer actief was, 
zoals een oud-illegaal van de Einderstraat meedeelde. Terecht 
schreef dan ook P. C. de Brouwer over Brabant onder het op
schrift „Edele Brabant, were di," o.a.: „Onnoemelijk is het aan
tal Nederlanders dat in Brabant een schuilplaats vond en de 
reeks geallieerde piloten die door de onzen in veiligheid werden 
gebracht." 2 6 ) Die zorg en liefde voor overzeese vrienden en in 
het nauw gedreven landgenoten was mede Limburgs. Slechts het 
noemen van bepaalde plaatsen zegt al genoeg, b.v. Horst, Helden, 
Maasniel, Roosteren, Neeritter, Weer t . W a t de onderduikers be
treft, het is vast namens velen geweest toen een „Hollander" van 
Haarlem in een goed Limburgs gedicht fijnvoelend dank bracht 
voor genoten gastvrijheid.27) 

Het wordt intussen tijd dat we gaan zien hoe de bevrijding van 
Weer t en andere plaatsen ten Westen van het Wessems-kanaal 
zich voltrok, te meer daar een vriend in Roermond, die in Duits
land werd bevrijd, zeer benieuwd bleek, hoe wij de bevrijding heb-

26. Brabantia Nostra, Febr. 1945. 
27. Veldeke, April 1946. 
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ben ervaren. Stellen we voorop dat de machtsovername in Weert , 
hoe soepel overigens, niet zonder bloedvergieten is gegaan, even
als in Mei 1940. Stramproy kwam er haast geheel zonder kleer
scheuren af, d.w.z. geen enkel direct slachtoffer ter plaatse. De 
nacht voor de bevrijding was echter zeer onrustig. Duitsers kwa
men met geroofde karren en paarden van Beek en Bocholt en in 
Stramproy langs de weg in het gehucht Heijerroth werden ook 
enkele paarden meegenomen. Ook karren „vertrokken" in de rich
ting Ell. Hier en daar sliepen Duitse infanteristen op de boerde
rijen, dronken er niet zuinig melk, betaalden ze goed, of betaal
den ze niet. Om tien uur v.m. ontmoet ik een troepje infanteristen 
even ten Z . der Eltebosbrug. Z e zien er verwilderd en iets on
gerust uit. Ze vragen : „Stamprooi, keine Tommies ?" En, op de 
kerktoren van Tungelroy wijzend : „Und da, Tuulrooi ?" Op het 
ontkennend antwoord gaan ze gerustgesteld verder. Tussen 1 en 
2 uur kwamen nog enkele kleine groepjes door Stramproy. Om 
4 uur n.m. vielen enige granaten in Stramproy rond het grens-
kantoor. Enige paarden die in de wei liepen werden getroffen. 
Deze granaten werden waarschijnlijk in de buurt van Sluis 16 te 
Weer t door de Engelsen gelost. 

Omstreeks 5 uur n.m. verscheen een patrouille motorrijders der 
geallieerden uit Bocholt in Stramproy bij H. Verkennis, als ille
gaal werker beter bekend als Grave Driek. Toen de motoren naar 
het dorp ronkten verspreidde zich in ijltempo het bericht over 
geheel het dorp dat de bevrijders er waren. Velen spoedden zich 
naar het centrum van het dorp om de bevrijders te zien en toe te 
juichen. Ik was lang niet het eerst aanwezig op het pleintje bij 
de rijwielzaak van G. Vaessen waar de patrouille halt hield. Zó 
een schone ontvangst als de Engelsen in W e e r t werd bereid, met 
de nationale hymne „God save the King," gewerd onze Zuider
buren niet ten onzent. Daarvoor ging de „verovering" van ons 
dorpke te verrassend doch het enthousiasme was er niet minder 
om. Na enige versnaperingen en nuttige wenken ontvangen te 
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hebben vertrokken de soldaten naar Tungelroy alwaar hun om 
6 uur een nieuw hartelijk welkom gewerd. Later keerden de 
motorrijders weer door het gehucht Heijerroth naar hun basis in 
België terug. Staat de Engelsman Len Carrington als de eerste 
bevrijdende Brit in Weer t te boek, in Stramproy was het een aan
gename sensatie dat de eerste geallieerden Belgen waren. Ik 
maakte een hunner attent op de gulle ontvangst die hun ten deel 
viel en hij antwoordde : „Jao, dat is euveral hetzelfde h è ! " En hij 
vertelde beknopt dat „Hollanders" zich op „andere plaatsen" had
den ingezet. Stramproy werd als het ware door een „ouwe" ken
nis bevrijd, n.1. Pierre Benoy van Deurne bij Antwerpen, die 
tijdens de eerste wereldoorlog bij de familie L. Aengevaeren— 
Baeten in Stramproy verbleef. Hij ontving dan ook een verlofje 
van ongeveer een half uur om de oude vriendschap te bevestigen. 
Al werd het sluitingsuur der café's „natuurlijk" niet gehandhaafd 
en al klonken luid de Oranjeliederen, van een algemene geest
drift was m.i. geen sprake, daarvoor is de gezichtskring te be
perkt, gezien het verkennend karakter dat de bevrijding ken
merkte. Toch is een schier Bijbels verlangen verwezenlijkt: „we 
zijn bevrijd op haast wonderbare wijze." Die bezonken dankbaar
heid werd enige tijd later door Weertenaren met historische in
slag subliem als volgt verklankt: 

„We thank God that the British have brought us freedom from the Nazi's. 
We thank God for that other Englishman who 1300 years ago was made 
Bishop of Utrecht by the Pope to bring us the glorious freedom of Christ's 
Church."28) 

Op last der Engelsen moest de bevolking op de, Westelijke over 
der Zuid-Willemsvaart in België deze week, van 18—23 Septem
ber naar Peer evacueren. In Beek bleef 'n man of vijf verdoken 
achter om het vee te verzorgen. De mannen waren door de Duit
sers al vroeger over het kanaal gejaagd in de richting „Mariahof," 
waar ook de paarden waren ondergedoken. Vrouwen en kinde-

28 en Vrede op Aarde, Kerstmis 1944. 
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ren mochten tijdens die eerste gedwongen evacuatie thuis blijven. 
In deze streek dreigden toen enkele Hitlerknapen met het naïeve : 
„ W e shall come back again !", hetgeen later op enkele plaatsen 
in Midden-Limburg ook viel te beluisteren. 
De burgemeester van Stramproy, J. H. Creemers, die enige dagen 
voor de bevrijding onderdook, waardoor de Duitsers in hun or
ders gehandicapt werden, was aanstonds bij de bevrijding present. 
De N.S.B.-burgemeester van Weer t wachtte de komst der Engel
sen niet af. De dag na de bevrijding echter werd mr. W . F. W . 
Kolkman in ere hersteld. Zoals bekend is werd hij enige tijd later 
opgevolgd door de tegenwoordige jonge magistraat mr. dr. C. 
N. M. Kortmann, een Weertenaar van geboorte. 
Behalve de Noordoosthoek der provincie. Maaseik, Ophoven, 
Heppeneert, Aldeneik, Kessenich, welke plaatsen nog in de front
lijn liggen, is Belgisch Limburg geheel van de vijand gezuiverd. 
De verlieslijst van Belgisch Limburg is niet catastrofaal. Afgezien 
van enige vitale oorlogsbrandpunten in 1940 en 1944, en inciden
tele gevallen daar tussen, ging de vurige orkaan haast „spoorloos" 
over onze zusterprovincie. Er werden „slechts" ruim een paar 
dozijn bruggen vernield. De Wi t te Brigade heeft in België veel 
bruggen voor vernieling gevrijwaard. George Edinger schreef o.a. 
over de „White Brigade" : 
,3elgium is a small, overbuilt country and has more people living in every 
square mile than any country in Europe. You would say it was a very poor 
field for partisan war, yet there was no country where the resistance move-
ment was smoother in its workings or more effective at the vital moment." 
„British and Canadian columns, advancing from the French iborder to Brussels, 
and from Brussels to Antwerp, were amazed to find the bridges over rivers, 
canals and railways intact, with guards ready posted to secure the crossing 
and guides to point the way. Climax of all, the Port of Antwerp was 
undamaged. All its channels* basins, docks and sluice gates, with a single 
exception, were handed over to the Liberating Army ready for use, together 
with meticulous charts and plans of the mines and obstructions that the enemy 
had sunk in the docks and in the waterways."29) 

29. Everybody's Weekly, 11-11-1944. 
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23 September. In de Peel is de strijd begonnen. Gisteren waren 
er geallieerde gevechtswagens in Ommel, het bekende bedevaarts
oord, en vandaag zijn er weer Duitsers. Op bevel der Duitsers 
moest de bevolking evacueren onder duellerend vuur. De Duitsers 
wilden de mensen voor zich uit jagen naar Vlierden doch de op-
gejaagden wilden naar Asten, n.1. bevrijd gebied. Vandaag speel
den zich vreselijke tonelen af. De 75-jarige Mart. Koppens, b.v., 
was er erg aan toe toen op een stal waar hij beschutting had 
gezocht Duitsers en vee naast hem dodelijk werden getroffen. 
Tijdens de vlucht liet men de kinderen vóór gaan, daarop zouden 
de Duitsers niet zo gauw schieten, in doodsangst bereikte men de 
schuilkelders met het schoofstro. De evacuatie duurde van 23—25 
September. Grote bezorgdheid was er bij de Zusters van het St. 
Antoniusklooster te Asten voor het leven van een pater uit Some
ren, grote vreugde alom toen bekend werd dat de Zusters het 
leven van die pater hadden gered van een Duits soldaat voor... 
zes broden. 

Een huisvrouw in de Kluisstraat vertelt me dat men voor de eva
cuatie de geestelijke en tijdelijke noden aan O.L. Vrouw van 
Ommel aanbeval. Een klein Moeder Godsbeeldje stond voor de 
evacuatie op tafel in de keuken. Een zware granaat vrat een gat 
in de buitenmuur, het huis zat vol Duitsers intussen, doch na de 
evacuatie stond het beeldje nog op zijn plaats. 
Ell en Hunsel, twee dorpen op de westkant van het Wessems-
kanaal gelegen, werden vandaag, 23 September, door vandalen-
werk opgeschrikt. Om 4 uur n.m. werd de kerktoren door de 
Duitsers opgeblazen-De kerk, evenals de toren in 1912 gebouwd, 
kwam er vrij goed af. Toen de soldaten de springlading in de 
toren aanbrachten zagen de jongelui van Ell in moeilijk verkropte 
verbetenheid toe. Gelukkig werd agressieve actie voorkomen. 
Tegen middernacht werd de prachtige standaardmolen van H. 
Gooien een prooi der vlammen. 3 0) Deze windmolen was 142 jaar 
30. De Molenaar, 14-11-1<945. 1 
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oud. Ook het woonhuis werd aangestoken. De bewoners beleefden 
hachelijke ogenblikken vermits zij aanvankelijk in het brandende 
huis moedwillig door de Duitsers waren opgesloten. Toen van 
Ell uit ontzetting daagde vertrokken de brandstichters. 
Dezelfde dag werd de schoorsteen van de Zuivelfabriek „de 
Hoogstraat" vernield. 

Om 10 uur 's avonds was Hunsel aan zijn kwade beurt. Pastoor 
Nijsen vroeg aan de mannen die de ladingen in de toren aan
brachten of niet met de vernieling van het spits alléén kon wor
den volstaan, doch dat verzoek werd afgewezen. Om 10 uur 
volgde de ontploffing. De mooie toren van mergelsteen werd totaal 
uiteengereten. Het orgel, harmonium, baptisterium, enige beelden, 
enz. gingen mede verloren. De kerk werd zeer geschonden. Bij 
het puinruimen later werd nog een onontplofte dynamietlading 
gevonden. 

De kerk van Hunsel werd in 1926 verbouwd en vergroot. Aan 
de voorzijde droeg de toren het opschrift: 

Renovata et altius sublata 
füit haec turris 
25 Oct. 1926. 

In Stramproy werd vandaag namens de geallieerde militaire com
mandant door de burgemeester bekend gemaakt dat de bevolking 
binnen moet zijn van 9 uur n.m.—4 uur v.m. De café's moeten om 
8 uur sluiten. 

Een jeugdig Duits soldaat, die zich gisteren als het ware zonder 
noodzaak liet gevangen nemen, werd vandaag tijdens overbren
ging naar Weer t neergeschoten door geallieerden, nabij het 
„Romeins kruis", waarschijnlijk bij een ontvluchtingspoging. Nabij 
de kerk van Stramproy werden vandaag ook een paar Duitse sol
daten met het gezicht tegen een muur gezet. Kapelaan Geilen-
kirchen, die van het ongewoon dorpstoneel hoorde, was aanstonds 
ter plaatse en wees er o.a. op, dat het daar in elk geval geen 
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plaats was voor een terechtstelling. En de welbespraakte kape
laan, die naar believen Frans en Engels uit zijn mouw schudde, 
won het pleit, waarvoor de Duitsers dankbaar waren. Zij waren 
in elk geval voorlopig buiten gevaar. 
Tussen 10 en 12 uur 's avonds stortten enige aangeschoten Engel
se bommenwerpers in Midden-Limburg neer. 
24 September. In Hunsel werden de H. Diensten vandaag al in 
de noodkerk, het Parochiehuis gedaan. Pastoor J. van Montfort 
te Stramproy liet de Hoogmis door een stille H. Mis vervangen 
uit voorzichtigheidsoogpunt. In Bocholt wappert de Belgische, 
Engelse en Amerikaanse vlag. In Stramproy mag nog niet wor
den gevlagd. W e l zijn in de paar bevrijde plaatsen van Midden-
Limburg winkelruiten getooid met versierde portretten van Prins 
Bernhard en Prinses Juliana. De schoolkinderen zijn blij omdat ze 
nu rijkelijk oranje en driekleur mogen dragen. Ook enige grote 
jongens en meisjes gaan decoratief gekleed. De ware stemming 
is er evenwel niet, want het bericht verspreidt zich dat het Ooste
lijk deel van Ell op Duits bevel moet evacueren naar bevrijd ge
bied. Ook in Nederweert en de Peel is de toestand zeer somber. 
Op de Westelijke oever van het kanaal Wessem—Nederweert 
beginnen de Duitsers boerderijen plat te branden. De stenen wind
molen te Hunsel, tegenover de school werd vandaag opgeblazen. 
Deze graanmolen werd gebouwd in 1870 door M. Weekers en 
H. Drentjens. 

25 September. Van verschillende kanten nemen de Engelsen van
daag Midden-Limburg onder artillerievuur. Stevensweert werd be
schoten van over de Maas, uit Geysfingen. Wessem werd getrof
fen, waarschijnlijk van Weer t uit. Van af twee uren in de morgen 
is het geschut te Weer t nu en dan in actie. De 30,000 zielen tel
lende mijngemeente Kerkrade moet vandaag op last der Duitsers 
evacueren. Dwars door een moordend artillerieduel gaat de ge
slagen bevolking haar kruisgang naar Ubaghsberg en Wyl ré . 
Neeritter, Hunsel, Ittervoort en Thorn werden vandaag door Bel-
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gische stoottroepen bevrijd. Pastoor Nijsen van Hunsel confereerde 
met luitenant Servaes op het gemeentehuis om de eerste maat
regelen te treffen, aangezien de N.S.B.-burgemeester weg was en 
burgemeester Scheymans nog niet in functie. 
Enige gevechtsauto's op rupsbanden rijden van Weer t naar Kin-
roy. Ze dragen o.a. deze namen: Cambrai, Ie Chateau, Mons, 
IJpres. Er is overigens geen rollend verkeer, behoudens fietsen, 
over de wegen. 

26 September. De illegale werkers J. Muis en J. Mennen te Rog-
gel werden door de Duitsers aangehouden. Zij vielen voor onze 
vrijheid. De onderwijzer Muis overleed te Roggel en Mennen, 
die zwaar gewond naar Roermond werd vervoerd, overleed enkele 
dagen later. 
Terwijl de kanonnen in Weer t en Kinroy blaffen komt om 9 uur 
v.m. de eerste colonne tanks uit België via Stramproy naar Weer t 
en verder oprukken. Om 1 uur volgden weer onafzienbare een
heden tanks, vracht- en hospitaalauto's, veldgeschut en motor
ordonnansen, goeddeels niet zuinig gecamoufleerd onder brem, 
eiken- en hazelnotentakken. Een Belgische vlag wordt meege
voerd en met krijt is op de tanks geschreven, o.a. : „Vive Belgi-
que, Vive 1'Anglais, Vive Orange, van Booneput—Bree naar Ber
lijn, naar Adolf"... Met een kalm vaartje van ongeveer 25 km. 
bewegen zich de stalen monsters voort, goed rechts houdend. De 
soldaten worden overal met gejuich begroet, en een onschuldig 
bombardement van appelen, peren, noten, enz. Hier en daar wordt 
een glaasje bier aangeboden. Sommige soldaten wuiven glim
lachend terug, anderen turen onverschillig voor zich uit. In bruin
gele overals gestoken zien ze er haast iets verkleumd uit. Sommi
gen beseffen m.i. dat het niet mooi is dat de Nieuwe Wereld aldus 
haar kracht tegen het hart van het Avondland moet manifesteren. 
De soldaten gaven kwistig sigaretten weg en vroegen om souve
nirs. Een zonderling aroom van benzine en desinfecterende mid
delen vermengt zich met het oorverdovend geraas op het dreunend 
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asfalt-beton. Alléén tussen 11 en 12 uur werden in Stramproy 222 
voertuigen geteld. Volgens een gerucht rukken nu in totaal 4000 
voertuigen op naar het Noorden. In het kader van de flankdekking 
van de Brabantse corridor werd gisteren de stad Helmond be
vrijd. Op last der Duitsers had Helmond gedeeltelijk moeten 
evacueren. 
Thans zullen de Helmondenaren het waarschijnlijk eens zijn met 
hetgeen de leider van „Nationaal Front" schreef in „de Zuid" : 
„Dit Vaderland groot te maken, dit Vaderland zijn plaats te geven die het 
in het nieuwe Europa toekomt, moet ons aller doel zijn!"31) 

27 September. Bij Arnhem leden de geallieerden de laatste dagen 
zware verliezen. De W a a l bij Nijmegen werd bedwongen, doch 
de pogingen om ook de Rijnovergang te nemen faalden bij 
Arnhem. 
In het hart van de stad, op de Rijnbrug, de Rijnkade en in het 
oude gedeelte bij de rivier eindigde de eerste stormloop op het 
Continent. Dit was voor de bondgenoten het einde van die eerste 
duizelingwekkende zegepraal in West-Europa en de gewaagde 
aanval uit de lucht smoorde in de dood; het was voor honderd
duizend landgenoten het begin van een lange en harde weg. De 
stad zag haar leven uitstromen door haar aders, de verkeerswegen. 
Zij is deerlijk verminkt. 3 2) 
Even ten Noorden van Venray, n.1. in Overloon is een „Norman-
dische" slag begonnen, „the battle of Overloon." Reeds in de 
avond van 19 September werden door de Duitsers aldaar tijger-
tanks, bommenwerpers en valschermjagers ingezet ten einde de 
corridor naar Nijmegen te doorbreken, welke poging als geheel 
mislukte. 

28 September. In het bevrijde Westen van Midden-Limburg is 
de O.D. opgeroepen. Vandaag verschenen in drukvorm drie uit-

31. De Zuid Willemsvaart, 4-4-1941. 
32. Johan van der Woude: Arnhem, blz. 15. 
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voerige „Algemene Bekendmakingen". Artikel 7 van Bekend
making no. 2 zegt : 
„1. Het is iedere Rijksduitse(r) alsmede ieder, die lid, sympathiserend lid of 

in dienst van een der in het tweede lid van dit Artikel genoemde organi
saties is of tijdens de bezetting geweest is, verboden zich buitenshuis te 
bevinden. 

2. De in het vorige lid bedoelde organisaties zijn: 
a. De N.S.B., de W.A., het Nationaal-Socialistische Motorkorps, de 

Nationale Jeugdstorm, het Rechtsfront, het Medisch Front, het Ver-
voersfront, het Studentenfront, het Technisch Gilde, het Opvoeders-
gilde ; 

b. de N.S.N.A.P.; 
c. het Vrijwilligers-Legioen Nederland, de Landwacht Nederland; 
d. de Duitse Weermacht, de Duitse Politie, de Duitse S.S. (de Waffen-

S.S. en het S.S.-Wachtbataillon daaronder begrepen), het N.S.K.K.; 
e. de Nederlandse S.S.; 
f. de bij Verordening No. 57/1942 van de gewezen Rijkscommissaris in

gestelde hulppolitie." 

29 September. In de vroege morgen rijden Amerikaanse tanks en 
auto's naar Weer t . De auto's dragen hoge nummers, ik noteer 
b.v. 3.332.691—S. De voertuigen zijn wit besterd. Veel vracht
auto's dragen brede oranjeband. Veel kleine auto's gemerkt met 
„Military police," passeren. De Amerikaanse soldaten zien er wei-
gevoed uit. Zij delen aan de groten sigaretten uit en aan de kinde
ren, die de reeks „vrije" dagen langs- de weg voljubelen, choco
lade en koekjes, Assorted Charms en Life Savers. 
In Ell is door de Duitsers weer een boerderij vernield vandaag. 
Een gerucht wil dat het dorp Ommel geheel verwoest is. Geluk
kig is het niet zo. W e l is Ommel geteisterd. De kerktoren, die 
reminiscenties opriep aan de parochiekerktoren van Beauraing, en 
kerk werden door de-Duitsers verwoest. In de gehavende kerk-
schildering zag ik jiog de passiebloem. Huizen werden in brand 
geschoten, Maria-oord en pastorie leden o.a. schade. De merk
waardige windmolen langs de weg naar Vlierden bleef intact. Het 
nieuwe kruisbeeld „Ave Crux," halfweg Asten is onbeschadigd, 
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aan de andere kant van de weg lag een zwijgend Duits kanon. 
Het beeldje van O.L. Vrouw van Ommel, dat zulk een grote ver
maardheid heeft, werd bij de eerste gevechten, die de Peel te vuur 
en te zwaard dreigden te verwoesten, naar Vlierden overgebracht, 
vervolgens naar Valkenswaard. 
30 September. De Engelsen beschieten dorpen ten Oosten van het 
kanaal Wessem—Nederweert. Duitsers beantwoorden het gra-
naatvuur en maken aldus Thorn, Ittervoort, Hunsel, Ell, Swart-
broek, Weer t en Nederweert nu en dan onveilig. Evacué's uit 
Swartbroek, Ell en Hunsel brengen alarmerende berichten. Het 
bevrijde gebied is sinds enkele dagen ook zonder electrische 
stroom., 
1 October. Duits luchtdoelgeschut bij Hunsel in actie. Tegen de 
avond beginnen de Engelsen een fel artillerievuur op het Eind, 
gemeente Nederweert. De prachtige windmolen „Zeldenrust" 
wordt in brand geschoten. 

2 October. Het overstelpend militair verkeer wordt in W e e r t 
over de Biest geleid. De hobbelige noodbrug op de Biest is door 
de Engelsen genaamd Pen-y-lan-bridge. Weer t vlagt algemeen. De 
toestand blijft onzeker. Zware rookwolken van brandende boerde
rijen trekken weer langs het Wessemskanaal. Het is een ver
schrikkelijke tijd voor de bevolking in de nabije frontlijn. Mense
lijke troost vermag dikwijls geen opbeuring te brengen. Godge
wijde zielen doen dan ook de Hemel een heilig geweld aan en 
smeken Gods barmhartigheid af t 
Engels geschut staat tussen Boshoven en Hushoven opgesteld. 
Zwaar beuken de kanonnen vandaag weer op het Oosten, ik zie 
de ruiten dansen in de sponningen op de Willem I-kade en onheil
spellend grolt de echo van een daverende knal na over de stad. 
O p Moesel ligt het wrak van een Britse bommenwerper en tragisch 
vermelden grote cliché-letters : „Remember the D.R.C.. . ." 
Op de rechterflank van de corridor hebben troepen van generaal 
Dempsey's 2e Britse leger ten Oosten van Deurne een nieuwe wig 
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gevormd in de Maasrichting. Aan de voet van de corridor heeft 
het 1 e Canadese leger 8 km. ten Noorden van Turnhout de Neder
landse grens overschreden. 
In Zuid-Limburg rukten de geallieerden een weinig op in de rich
ting Susteren—Echt. 
Aangezien de Zuivelfabriek te Nederweert onbereikbaar is en ook 
„de Hoogstraat" EU niet intact meer is, wordt uit de bevrijde delen 
van die en omliggende dorpen de melk aan de werkende fabrieken 
van Weer t en Stramproy aangevoerd. 
3 October. Omstreeks 2 uur in de morgen vielen Duitse granaten 
o.a. bij het grenskantoor Stramproy—Molenbeersel. „De Morgen
zon" te Molenbeersel leed schade. Ik schrijf deze aantekeningen 
bij kaarslicht, electrische stroom is er niet, gelukkigen beschikken 
over een scheutje oude petroleum. 
4 October. Geallieerde luchtpost in nacht van 3 op 4 October met 
„Passierschein, Grundsatze des Kriegsgefangenrechts." In een af
geworpen krantje staat een kaartje dat het frontverloop aangeeft, 
n.1. over Sittard, Wessem, Nederweert, Deurne, Boxmeer. Voorts 
ten Westen van Eindhoven en ten Oosten van 's-Hertogenbosch 
en Wes t Nijmegen. Een artikeltje somt de geallieerde successen der 
laatste 21 dagen op, o.a.: 1 Sept., Amerikanen bezetten Luxem
burg, 12 Sept., Le Havre en Eben Emael genomen, 15 Sept., 
Nancy, Prüm en Stolberg, id., 17 Sept., 15.000 man luchtlandings
troepen in Nederland afgezet, 19 Sept., Engelse tanks bij Nij
megen, 26 Sept., geallieerden staan bij Sambeek aan de Maas. 3 3) 
Een over het kanaal Wessem—Nederweert vliegend verkennertje, 
Pipe-Cup, werd door Duits luchtdoelgeschut bestookt. 
5 October. In de vroege morgen vielen in het gehucht Molen-
broekroth, d.i. Oostzijde van Stramproy, enige Duitse granaten 
die geen onheil aanrichtten. 
Met de nieuwsvoorziening in bevrijd West-Limburg is het nog erg 
bescheiden gesteld. „Veritas" moet door Belgisch Limburg het 
33. Nachrichten für die Truppe, 3-10-1944. 
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Noorden van ons gewest bereiken. Verder druppelen er enige num
mers van „Oost-Brabant" en het „Eindhovens dagblad" naar Lim
burg, door. Daarmee is zowat alles gezegd wat de pers betreft. 
Van de radio worden al meerdere dagen wonderen verwacht, om
dat we op geen frontverstarring, zó dichtbij, hadden gerekend. 
Vandaag is in Weer t het eerste nummer verschenen van „Mede
delingen", het officieel orgaan der gemeente Weer t , op initiatief 
en onder redactie van Jo van der Velden. Het blad verscheen twee 
of driemaal per week later. Bij Douven—Weegels op handpersen 
gedrukt, wegens ontbreken van andere energie, moest het blad 
overal in het etappe-gebied zijn soms gevaarlijke weg vinden naar 
de alom naar opbeurend nieuws hunkerende lezers van een papier-
schaarse tijd. Aan de oprichters en exploitanten ook dezerzijds 
hulde. 

W a t de militaire situatie heden aangaat, een Belgisch Franstalig 
blad zegt aldus : 
„Au nord de Turnhout les Polonais, qui avaient atteint la frontière hollandaise, 
ont occupé Baarle-Nassau. Un peu plus a I'ouest, la localité de Reusel, sur 
la route Arendonck—Eindhoven, que les Allemands avaient reprise, se trouve 
a nouveau fermement aux mains des Alliés; ceux-ci approchent de Poppel. A 
I'ouest du corridor, les patrouilles britanniques ont été actives et ont poussé 
jusqu'a la rive sud du Waal. Au cours d'opération de nettoyage, les villages 
de Wamel et de Dreumel ont été occupés."34) 

In de afgelopen nacht was er fel geschutsvuur rond Ohé en Laak 
en Stevensweert. 
6 October. In Weer t vielen granaten o.a. op de Emmasingel en 
bij de St. Martinuskerk. Langs het kanaal Wessem—Nederweert 
is het brand, roof en vernieling wat de klok slaat. 
Het geheel civiel verkeer met bevrijd Zuid-Limburg loopt over 
Belgisch Limburg. Ten onzent zijn aanstonds na de bevrijding de 
fietsen weer van stal gehaald. Ten Oosten van de weg "Weert— 
Stramproy wordt het burgerlijk verkeer beperkt, 's Avonds stortte 

34. Le Soir, 5-10-1944. 
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op de Ned.—Belg. grens te Stramproy een aangeschoten Duitse 

nachtjager neer. 
7 October. Hunsel, Ell en Swartbroek zijn gedeeltelijk ontruimd. 
De bevolking wordt in aangrenzende dorpen ondergebracht. 
8 October 1944. Die Zondag zal in alle plaats van Midden-
Limburg tussen Maas en kanalen vooral als uiterst somber blijven 
voortleven. Op brute wijze werden mannen en jongens in razzia's 
bijeengedreven, z.g. om enige dagen schanswerk over de Maas te 
verrichten. W i e zich aan deze slavenjacht wilde onttrekken, liep 
het grootste levensgevaar. 
Een gedeporteerde van Heel gaf me een uitvoerig verslag van zijn 
wederwaardigheden, na zijn behouden terugkeer. Ik laat het zo be
knopt mogelijk en objectief volgen. 
Tijdens de Vroegmis werd de kerk en omgeving van Heel op die 
datum door de „Grime Polizei" omsingeld. Op vluchtenden in de 
Maasrichting werd geschoten. Van Heel, Pol en Panheel werden 
ongeveer 100 man meegenomen. T e voet werd naar Beegden ge
trokken en na enige rust naar Horn. In het Hatenboer sloten zich 
om 5 uur n.m. de gedeporteerden van Horn bij de stoet aan. Er 
zouden enkele dagen stellingen moeten gemaakt worden op de 
rechter Maasoever.. . In Roermond 's avonds naar het station. Van 
Heel waren er mannen van 50 jaar, van Beegden tot 60 jaar. In 
een beestenwagen werden 60 personen gestopt. Belfeld was stop
plaats, daar stapten o.a. dwangarbeiders uit Helden en Neder-
weert—Eind in. Via Venlo en Düsseldorf ging de reis naar W u p -
perthal. Ondergebracht in een barak. Geen W . C . Bloedhond van 
Lagerführer voorkomt ontsnapping. Bloed kleeft aan de wanden 
der barak. Zeer droefgeestige stemming. 
9 October weer grote treinreis, wegens grote omweg 36 uren in 

de trein : naar Lierte bij Hannover. 
15 October. Met 60 man in vrachtauto met twee aanhangwagens 
van Lierte naar suikerfabriek in Veggelde gebracht. Een Pools 
meisje moest de Nederlanders het werk leren, n.1. suikerbieten 
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wassen. De arbeid begon 16 October, dagtaak van 6—6 uur. De 
campagne duurde tot omstreeks Kerstmis. Het rantsoen was zeer 
karig. Om een haverklap werd gedreigd met „straflager 21 ," dat 
nog al gevreesd werd. 
19 October. Een ontstellend gebeuren: vriend B. uit Heel over
komt een dodelijk ongeluk in de fabriek, de stemming is zo moge
lijk nog neerslachtiger. Een ontvluchtingspoging uit Veggelde 
faalt. Vier ontsnapten worden dra weer gevangen genomen om
dat kleine jongens magistraal verklikkertje spelen met de uitroep : 
„Spionnen..." 
10 Januari 1945. Tocht op een open wagen naar Brunswijk, deel 
uitmakend van een transport van 96 man voor Hamburg. Van 
Hamburg* gaat de reis naar Neumüjnster. Aldaar uitstappen en 
twee nachten op britsen liggen. 'Vervoer met een arreslee van Neu-
münster naar Heide, dicht bij een Arbeitsambt. Verder. Van Heide 
naar Delstadt om te draineren, doch vorst belette het werk. Toen 
moesten de gedeporteerden stobben van sparren gaan uitgraven 
om het eigen lokaal te verwarmen. Met „klomp-schoenen" aan 
ging men door de sneeuw naar het werk. Het menu bestond uit 
twee soorten soep van „weiskolen" en „stekreuben". 
Heide was een uitgestrekte parochie met een kapel in een heidens 
landschap. 
Er werd honger geleden. Ten slotte werd bij de boeren om brood 
gevraagd. Er waren gulle boeren, begaan met het lot der Neder
landers, die zelfs spek verschaften. 
Op 6 Mei naar huis. Een boer reed de Nederlanders met zijn 
paard 15 km. door Sleeswijk-Holstein. Daarna werd 30 km. te 
voet afgelegd om het zwaar gebombardeerde Hamburg te bereiken. 
In Itsenhoe, 50 km. ten Noorden van Hamburg, beleefden onze 
mensen een sensatie : een Tommy op weg naar Denemarken... 
Volgde een weg naar de ontluizingskantoren. Een karavaan van 
ongeveer 200 geallieerde auto's bracht de repatrieerenden naar 
Solta, 70 km. ten Zuiden van Hamburg. Tot 21 Mei moest men 
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in een kamp verblijven. Voorts van Solta naar Sulingen. In een 
door de Engelsen gevorderde schuur werden 500 man onderge
bracht. Na een treinreis belandde men in een kamp bij Nijmegen, 
als verdwaald tussen Belgen en Fransen. Daar werkten ontlui-
zingskantoren weer op volle toeren. In Nijmegen werd ƒ 1.50 zak
geld verstrekt. Dood-op kwam men thuis. En er werd gevraagd 
naar bekenden die nog een week langer onderweg waren. Als in 
een tragische film zag men het doorstane leed aan zijn geest voor
bijgaan, doch nu klaarde plots de dag. 
Tot zover de ervaringen van Leo Koeken, Heel. 
Math. Vestjens uit Neer vertelde me dat hij op 10 April 1945 in 
de omgeving van Hannover uit de slavernij werd bevrijd. In Hel
den—Panningen vroeg ik aan een gerepatrieerde waaróm er nog 
zo talrijke oude graanmijten prijkten in die omgeving, vlak vóór 
de oogst 1945. Het antwoord luidde : „Om te dorsen was weinig 
gelegenheid, we waren in Duitsland." Tengevolge der deportatie 
van zo talrijke arbeidskrachten bleven landerijen een seizoen of 
twee braak liggen. En zelfs langer om het mijnengevaar. Keren 
we echter eerst naar October 1944 terug. 

12 October. Arn. H. Kanters sneuvelde vandaag aan het kanaal
front Weert—Nederweert. Met grote militaire eer werd hij enige 
dagen later begraven. 
Honderden ecavuees uit Nijmegen en omgeving hebben nu in 
Weer t een onderkomen gevonden. Het pensionaat St. Louis aan 
de Korenmarkt was ontvangstcentrum. 
Na onderbreking van enige jaren is er in 'n slagerswinkel te 
Weer t weer varkensvlees uitgestald, zodat me naar aanleiding van 
dat heuglijk feit een vriend opmerkt: „Notéér !" 
15 October. Volgens radioberichten wordt vandaag in alle Katho
lieke- en Anglicaanse kerken van Engeland gebeden voor de red
ding van Nederland. Ook de Katholieke kerken van België nemen 
deel aan deze biddag. 
Van 1—2 uur v.m. massale geallieerde luchtaanval op Duitsland. 
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In de morgen, van 7—10 uur waren met het blote oog een slordige 
1000 vliegtuigen te onderscheiden. Tot heden was dit de zwaarste 
aanval op Duitsland. Keulen, Düsseldorf, Duisburg-Ruhrort en 
Berlijn werden aangevallen met bommen tot 6000 kg. 
De Duitsers "heroverden Woensdrecht en gaven Vierlingsbeek 
prijs. 
22 October. Over de strijd in West-Brabant wordt o.m. gemeld : 
ABritish tanks and infantry, sweeping along the Canadian right flank Cana-
dians af ter a five-miles dash, and are tonight ranged along the south ibank of 
the Roosendaal Canal, on the Dutch—Belgian border. They fought their way 
through the important road junction town of Wuestwezel two and a half miles 
south of the Dutch frontier on the Breda raod."35) 

Het aanhoudende regenweer belemmert de operaties in de Peel. In 
de sector Venray komen de Britten slechts langzaam vooruit in de 
richting 'Venlo. De Amerikanen veroveren Aken na langdurige 
strijd. 
T e Ell werd vandaag een H. Mis gelezen in een schuur van 
Baaldershof. 
23 October. In een kleurige opwekking worden Vrijwilligers-
stoottroepen gevraagd. Uit Stramproy gaan er heden naar Weer t 
in voorlopige opleiding. 
26 October. Mannelijke verpleegden van het St. Servatiusgesticht 
van Venray worden o.a. in Weer t ondergebracht. Tijdens een 
Novembernacht werden door een Duits vliegtuig ongeveer 500 
splitterbommen op en in de onmiddellijke omgeving der Van Hor-
ne-kazerne geworpen. Niet één der krankzinnigen werd gewond, 
noch verplegers, noch mensen van de O.D., wat haast onbegrijpe
lijk was. 

Verscheidene patiënten werden tijdens de evacuatie tot een beter 
leven geroepen. Enigen werden begraven nabij de eeuwenoude St. 
Antonius Abt-kapel op Altweert. 
27 October. Thorn beleefde in de morgenuren een sensatie. V a n 

35. The People, 22-10-1944. 
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uit Wessem was een groep Duitsers Thorn binnengedrongen. En
gelse tanks grepen evenwel spoedig in, vuurden er geducht op 
los. Enige tientallen Duitsers werd krijgsgevangen gemaakt. Op 
vrachtauto's werden ze via Kessenich en Kinroy naar Weer t over
gebracht. 
Omstreeks 6 uur v.m. leek wel een trommelvuur geopend rond de 
Noordervaart, ook van 8—11 blafte zwaar geschut van Neder-
weert tot Kinroy. In de namiddag was 't haast angstwekkend stil. 
Wee r zijn in Weer t Duitse granaten gevallen die slachtoffers heb
ben geëist. Ernstige schade werd rond de Hoge Steenweg aan
gericht. 

Zondag 29 October. Ten einde het nijpend gebrek aan electrische 
stroom op te heffen wordt vandaag in Stramproy ten Westen der 
kerk een kabelsleuf gegraven voor een aftakking van electrische 
energie uit België. Ook in de gistschaarste wordt gedeeltelijk voor
zien wijl bakkers gist uit België mogen betrekken, n.1. „Levure 
Royale" van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Brugge. 
Een aanzienlijk legeronderdeel komt uit Noord-Brabant terug, o.a. 
via Hoogeloon, Neerpelt, Kinroy naar West-Limburg. Tanks wor
den, voor de eerste maal in Stramproy, op de gehuchten geplaatst. 
Ongeveer 300 Engelsen worden ingekwartierd, alleen voor te 
slapen, omdat de geallieerden zelf overvloedig over proviand be
schikken. Vrijwel alle gerechten zijn in blik verduurzaamd, tot 
zelfs „St. Bruno-tobacco..." Hier en daar worden gedrukte be
kendmakingen aangebracht „To the Allied soldiers," waarin ge
zegd wordt dat, als de geallieerde soldaten artikelen in Nederland 
kopen, deze uitsluitend met Nederlands geld moeten betaald 
worden. 

Het gehele land van Weer t wordt volgestopt met tanks en sol
daten. W e mogen deze nacht zeven Britten slaapplaats verschaf
fen. Voor nadere kennismaking ontbreekt de tijd. W e l zegt me een 
soldaat dat hij de vorige nacht op de koude grond moest slapen. 
Een ander toont me een serie foto's van aardige Limburgse meis-
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jes. Tanks dragen krijtnamen van Noord-Brabantse meisjes en nog 
andere echte namen als „Apollo I" en „Amaryllus"... 
Per kwartier passeerden te Stramproy in de schemering ongeveer 
50 tanks. Een maanverlichte avond vol krijgsgedreun. In de Peel 
was de Duitse luchtafweer vandaag actief. 
30 October. Duitse vliegtuigen worden in de vroege morgen door 
geallieerde jagers aangevallen. Een drietal bommen ontploffen in 
Stramproy en een Duits vliegtuig wordt even na vieren door tanks 
uit onze buurt beschoten. Het woestijnleger met de zwarte rat is 
paraat. 
31 October. Weer t lag onder granaatvuur de voorbije nacht. 
1 November. Tegen de middag heerst er een ongekende drukte 
op de weg Weert—Kinroy. Militair verkeer, heen en terug. Auto's, 
tanks, motorrijwielen, geschut, hospitaalwagens. Om 9 uur in 
Stramproy H. Mis voor Engelse soldaten. Ook in de Hoogmis zijn 
Engelsen. 
Omstreeks 3 uur n.m. weer toujours verkeer in beklemmende ge
jaagdheid. Nu en dan davert het geschut in de richtingen Keipen 
en Stevensweert. In de grauwe lucht verhogen talrijke geallieerde 
vliegtuigen, van Noord naar Zuid kruisend, de spanning. En de 
grote weg is op deze onvergetelijke Allerheiligendag van kerk
gangers omzoomd die zich naar huis spoeden. Tussen de voer
tuigen rijdt „the Motor Church of St. Paul" naar België. Lucht
doelgeschut wordt opgesteld. 
Inkwartiering. De kennismaking met de Britten valt mee. Ze zijn 
uit Schotland vandaan en maken deel uit van het „A Squedron" 
van „The Royal Dragoons." Sommigen lijken me, volgens Lim
burgse maatstaf, iets terughoudend, doch over het geheel zijn offi
cieren en minderen vriendelijk, gemoedelijk, met een aangeboren 
zin voor charme, m.a.w. gentlemanlike. W e rookten menige goede 
Engelse sigaret en ik sprak menig Engels slecht. De officieren 
breken zich het hoofd over een kleine Engels—Nederlandse glos-
sary, een Eindhovense Pelgrimuitgaaf. 
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Mannen van „Signals" brachten vandaag vele telefoonverbindin
gen tot stand. De gevaarlijke bocht bij de kerk van Stramproy is 
aangegeven met borden : „Slow dangerous band." De vreemde 
taal levert voor de meeste Limburgers in een simpel gesprek met 
de Engelsen geen grote moeilijkheden op, z.g. school-Engels heb
ben de officieren echter gauw door. 
4 November. In de 2e helft van October werden bevrijd 's-Her-
togenbosch, Tilburg, Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom. 3 6) 
Tegen 1 pond natuurboter kan in Belgische grensplaatsen nu 1 kg. 
droge bakkersgist worden geruild. 
5 November. De Rijksweg bij Ittervoort ligt geregeld onder vuur. 
Vandaag kwamen zelfs Duitse granaten neer rond de St. Lamber-
tuskerk van Neeritter. Het Kruisherenklooster leed o.a. veel glas
schade. 
Verscheidene inwoners evacueren reeds uit het in de frontlijn lig
gend Thorn. Het vee uit de kanaalstreek wordt geleidelijk naar 
minder gevaar lopende dorpen rond Weer t overgebracht. 
In het ochtendgloren en avondgrauwen ziet men bij de stille hoe
ven een flikkering van vreemde vuren, waarop de Tommy's de 
inhoud der blikken roosteren en braden. 
Een Engels elftal speelde vadaag een match tegen de V.V. Bre-
vendia, Stramproy. Uitslag 2—1. 
8 November. Een bewonderaar van Josef Stalin stelt de vraag 
waarom op de officiële gebouwen te Eindhoven alleen de Neder
landse, Engelse en Amerikaanse vlaggen wapperen en de vlag van 
de Sovjet-Unie niet. 37) 
10 November. Tussen 1 en 10 November inspecteerde Maarschalk 
Montgomery de troepen in West-Limburg. Volgens mededeling 
van de plaatselijke commandant mag zieh thans niemand verder 
dan 3 km. van zijn woonplaats begeven. 
11 November. De Hitler-Jugend vernielde een wegkruis tussen 

36. Het Parool, 4-11-1944. 
37. De Waarheid, 8-11-1944. 
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Tegelen en Venlo. Op 4 November 1945 werd een nieuw weg-
kruis van Karel Vos ingezegend door pastoor Keuller van Tege
len. Duizenden waren bij het eerherstel tegenwoordig. 
Boven Weer t werd overdag een Duits vliegtuig vanaf de grond 
beschoten. 
12 November. Haler bij Hunsel moet op bevel der Britten eva-
ceren. Enkele personen mogen op de boerderijen achterblijven om 
het vee te verzorgen dat ter plaatse kan blijven'. De soldaten nemen 
aanstonds hun intrek in de gedeeltelijk ontruimde woningen. 
13 November. Behoudens een vijftal boerderijen die wat verder 
van het kanaalfront verwijderd liggen moet de bevolking van Ell 
evacueren. Een enkele man mag achterblijven om het vee te ver
zorgen, mits de nacht buiten de eigenlijke frontlijn wordt doorge
bracht, 's Middags werden de mensen, 84 in getal, in grote vracht
auto's gestopt. Kleding, dekens en proviand mocht in beperkte 
mate worden meegenomen naar de Achelse Kluis. 
Na tien" dagen werden de evacuees weer groepsgewijze naar huis 
gebracht. 
Engelse aanval op het kanaal Wessem—Nederweert* Dinsdag 14 
November. Reeds een paar dagen was goed te merken ten Westen 
van het kanaal dat de Engelsen haast paraat waren. In de morgen
uren was het al een koortsachtig gejacht van tanks en auto's. 
Hier en daar reden tanks over de velden. Omstreeks 4 uur n.m. 
werd het vuur geopend dat weldra zijn hoogtepunt vond toen on
geveer 400 kanonnen in actie waren van Kinroy tot van Son's 
Weteringen Nederweert. Nu en dan schudden de huizen wanneer 
zich de zware artillerie in het hels concert mengde. V a n 4—6 uur 
was het vuur ongekend hevig en ook de twee volgende uren be
namen iedereen de rust. Geconcentreerd op een terrein van vier 
vierkante km. werden ongeveer 2000 granaten per minuut afge
schoten. 

De donkere lucht werd in de vooravond haast als bij toverslag ver
licht door het vuurbrakend geschut. Onder dekking van een zwaar 
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rookgordijn staken de Engelsen in gevechtsboten het kanaal over 
ter zijde van de weg Weert—Roermond, in de richting Baexem— 
Grathem. In de aantekeningen van een ooggetuige te Baexem 

"lezen we o.a. : 
„De lucht was 's avonds fantastisch verlicht. W i t licht der schijn
werpers die met machtige stralen het terrein afzochten en geel-
rood der vlammenwerpers die de hemel in rosse gloed zetten." 
Een persbericht zegt, dat de geallieerde infanterie, gesteund door 
vlammenspuwende tanks, om kwart over 4 tot de aanval overging. 
De Engelsen leden bij de overtocht geringe verliezen. Tijdens En
gels pauzeren in de loop van de dag vielen echter nog veel Duitse 
granaten aan de Westkant van het kanaal. In Tungelroy, b.v. 
sneuvelde van de Royal Horses Artillery, Gnr. Langley. 
In het begin van het offensief waren de Pipe-Cup-verkennertjes 
zeer actief. 

De verscheidene dorpen aan de Oostzijde van het kanaal werden 
zwaar geteisterd. O.a. de Ketelbuurt in Oler kwam er slecht af. 
Om 9 uur n.m. trokken de stoottroepen van The Welch Regiment 
in de z.g. geruisloze bootjes over het kanaal Een half uur later 
was 2 mijl van de weg tussen Grathem en Keipen bezet. Bij de 
Vosberg in Oler schoven Bull-dozers de dijken op zij en werd ver
volgens een z.g. Bailey-brug gelegd. Op vier plaatsen was een 
veerdienst van Buffalo-watertanks. 
15 November. De afgelopen nacht was zeer onrustig. In het N .O. 
en Z.O., van Stramproy uit gezien, duurt het vuren voort. De eer
ste tanks zijn in Oler over het kanaal. Tanks van uit Nederweert 
oprukkend, krijgen verbinding met die in Keipen—Oler. 
16 November. Mensen uit Baexem, Leveroy en Ospel o.a. vertel
len hun" bittere ervaringen bij de bevrijding : mannen en jongens 
gedeporteerd, boerderijen platgebrand of beschadigd, talrijke doden 
en gewonden, het vee geroofd. Sommigen hebben zich wekenlang 
in de grond schuil gehouden. De kerken zijn door granaten zwaar 
beschadigd of geheel vernield. 
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De woordvoerder van Montgomery zeide in een onderhoud met 
oorlogsreporters : 
„Two spearheads of the British Second Army were almost in sight of the River 
Maas last night af ter another day of swift advance" from the right flank of 
the Dutch salient. 
„One columm had advanced seven a half miles down the Wessem canal from 
Nederweert to reaclj the village of Grathem only four miles from the river." 
„The other, heavily armed with tanks and big guns, ferried across the Noorer 
Canal at numerous bridgeheads, had captured the village of Leveroy, and was 
five miles from the river town of Roermond. Nearly all the bridgeheads have 
now been linked up." 
„Leveroy was found deserted except for two Germans — one dead and one 
alive." 
„The attack is going fairly fast en will continue to do so because there is 
nothing to stop is."38) 

In Limburg opereren het 2e Britse leger vóór Roermond en Venlo 
en het 9e Amerikaanse leger tussen Aken en Roermond. 

17 November. Het blijkt dat de Duitsers, meest vlak voor de af
tocht, het land met mijnen hebben vergiftigd. Overal loert de dood. 

18 November. In Hunsel vielen in de voorbije nacht weer gra
naten. De O.D. ontraadt terugkeer naar de kanaaldorpen. Het 
burgerlijk verkeer op de wegen in West-Limburg was deze week 
vrijwel geheel verboden. „Mededelingen" uit Weer t kon niet wor
den bezorgd in de omtrek. Brabantse O.D. hield wegenwacht. De 
wegen zijn door het zware verkeer en de vele regenval totaal stuk 
gereden. Deze herfst is, volgens een bericht, de natste sinds 1864. 
Het huidige front ligt ongeveer 6—700 km. van de aanvoerhaven 
Cherbourg verwijderd. Per week bedraagt de aanvoer van levens
middelen, munitie, materiaal, olie, enz., 250.000 ton. 3 9 ) 

Van groot belang voor de geallieerde legers is P L U T O (Pipe 
Line Under The Ocean.) Per dag vloeien er 4 millioen liter ben-

38. Daily Herald, 16-11-1944. 
39. Eindhovens Dagblad, 6-11-1944. 
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zine door deze 600 km. lange pijpleiding. Een meter kabel weegt 
bijna 50 kg. *o) 
In Z .O. Nederland werd de Maas over een breed front bereikt. 
De ganse Westeroever van de stroom werd gezuiverd met uit
zondering van drie kleine bruggehoofden juist tegenover Roer
mond. 41) 
Over de gevoerde strijd in Noord-Brabant vinden we in een En
gels blad o.m. het volgende : 
,,'s-Hertogenbosch was captured and cleared in some five days and then the 
defence to the south-east began to crumple up. In less than three weeks the 
Dutch province of North Brabant was cleared. Beveland and Walcheren had 
also overrun; Montgomery's armies were along the Maas and the Hollands 
Diep. 
From the moment the attack 's-Hertogenbosch was started operations moved 
with the smoothness of a wel-oiled machine. Contrast this with the abortive 
attempt of Model to cut across the British position from Venlo toward Eind
hoven. The design was obvious, the execution skilful and vigorous but the 
strength was lacking. Montgomery advanced from the first well within his 
strength, and used manoeuvre when possible in place of frontal attack."42) 

19 November. Vandaag is er in Stramproy veel belangstelling van 
Tommy's voor „Miss welcome," de mobile-canteen. In Weert— 
Altweert bij Lindenhof is het vliegveldje voor 'verkennertjes opge
heven. Talrijke gevechtsvliegtuigen kruisten vandaag haast "de 
ganse dag over West-Limburg. 
Goederenruil met geallieerde soldaten is door de commandant van 
Maastricht verboden. 
20 November. De troepen van generaal Dempsey zijn het kanaal 
van Deurne overgestoken. De geallieerden hebben het terrein tus
sen Noordervaart en het Wessems-kanaal geheel van Duitsers ge
zuiverd en staan voor de Maas. Van uit Meyel en Helden werd 

40. H. van der Mandere: Kleine Gesch. v. d. Grote Oorlog, blz. 130. 
De Volkskrant, 12-4-1947. 

41. Het Belang van Limburg, 19-20-Nov. 1944. 
42. Parade, 18-11-1944. 
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doorgestoten naar Kessel en op één punt staan de troepen 10 km. 
ip van Venlo. 

De verschillende legers zijn ongeveer als volgt opgesteld : Het 
Britse 2e leger in Peel—Midden-Limburg, het 9e Amerikaanse 
leger rond Aken, het Ie Amerikaanse leger tegen Prüm, het 3e 

/ Amerikaanse leger rond Metz, het 7e Amerikaanse leger rond Epi-
| nal en het Franse Ie leger bij Bazel.4 3) 

22 November. In een bespreking van de geallieerde legers zegt een 
Engels blad over Peel- en Roergebied : 
„The Helena Canal has been crossed and the British have advanced 4000 
yards (12 y. is 11 m. L.) beyond Helenavee'n, where enemy resistance is 
stiffenmg. 
On the Geilenkirchen front the German Defences have been fightened with 
rein forcements of tanks and artillery." **) 

23 November. Op drukke punten in Weert , als b.v. Maaspoort en 
Julianaplein staan Engelse verkeersagenten. Wi t t e manchetten, 
rode pet. Naast het stadhuis staat een legerauto met „boerekool" 
gecamoufleerd. -N.S.B.-ers moeten thans in het land van Weer t 
aardappelen oogsten. 
24 November. 
„British troops have gut cut a big slice out of the German bridgehead west 
of the Maas by capturing Horst, junction of five roads three miles north of 
Sevenum. The villages of Baarlo, America and Maasbree were also taken and 
anly a thin-skinned balloon of German resistance remains before the river 
citadel of Venlo."45) 

' Voor noodzakelijke bezoeken, verder dan 3 km. van de woonplaats 
van de aanvrager, geeft de commandant van de O.D. paspoorten. 
Opschrift van zo'n pas : „Nederlandse Binnenlandse Strijdkrach
ten. Interior Military Forces of The Netherlands. Bewijs van vrije 
toegang. Free Passage." 
26 November. Vandaag werden op het kerkhof te Swartbroek 

43. Daily Herald, 24-11-1944. 
ï 44. News Chronicle, 22-11-1944. 

45. Daily Herald, 24-11-1944. 
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weer 2 Britse soldaten, aan het Maasfront gesneuveld, begraven. 
27 November. Thorn wordt opnieuw door Duitse granaten ge
troffen. Het 2e Britse leger zit voor de Maas, die buiten haar 
oevers is getreden. Veel puin van verwoeste huizen e.d. wordt door 
de Engelsen opgeruimd om er desolate wegen mee te verharden. 
28 November. Broekhuizen werd bevrijd. 
In de omgeving van Weer t mag het publiek (jeugdige personen 
uitgezonderd) op straat verblijven 's avonds tot 11 uur en 's mor
gens van af 6 uur. Café's moeten om 10 uur n.m. sluiten. 
De woordvoerder van Veldmaarschalk Montgomery sprak van
daag tot Doon Campbell: 
„The is absolutely nothing on the British front," — which means that we are 
up to the Maas. everywhere except at Venlo and that we hold the perimeter 
for several miles above Geilenkirchea."48) 

30 November. Boven Altweert ongeveer botsten 's avonds om 7 
uur n.m. twee geallieerde vliegtuigen op zeer grote hoogte tegen 
elkaar. Het was een vreemd schouwspel toen de brandende wrak
stukken kilometers ver van elkaar de grond bereikten. Op het 
kerkhof van de St. Josephskerk van Keent werden de gesneuvel
den begraven, 14. 

1 December. Uit het land van Weer t rijden vandaag auto's met 
Vrijwilligers-stoottroepen van het nieuwe Nederlandse Leger ter 
opleiding naar Valkenburg. De reisroute loopt natuurlijk nog over 
Belgisch Limburg. 
2 December. Drie geallieerde auto's botsen in Stramproy tegen 
elkaar. Géén doden, wel veel brokkenwerk. 
3 December. In Kinroy brandde vandaag een schuur, met veld-
vruchten gevuld, af door roekeloosheid der soldaten. 
4 December. Het Bisschoppelijk College te Weer t opent weer stil 
aan zijn poorten. 
6 December. Een Engels blad geeft een tekening waarop St. Nico-
laas de wanhoop nabij is omdat in Nederland zelfs zoveel schoor-

46. Daily Mail, 28-11-1944. 
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stenen verwoest zijn. Bommenwerpers zingen 's avonds hun som
bere melodie boven Midden-Limburg. Ook zijn onlangs de eerste 
vliegende bommen over deze streek gepasseerd, ongeveer in de 
richting van de havenstad Antwerpen. 
Het suikerrantsoen bedraagt in België per maand per hoofd 15 ons, 
ten onzent idem 1 ons. 
10 December. In Maaseik arriveert een transport paarden voor 

geteisterde dorpen. 
Heden eenrichtingsverkeer op de weg Maaseik—Weert. Alléén 
naar het Noorden is het verkeer toegestaan. „Warnung. No 
through road to Stramproy only." 
11 December. Tussen Hunsel en Ittervoort wordt Damshoeve ge
deeltelijk door brand vernield door onvoorzichtige Britten. Een
zelfde euvel deed zich in dit seizoen nog op andere plaatsen voor. 
De V.V.V. Weer t Vooruit gaf een gids voor W e e r t en omgeving 
uit in de Engelse taal. 
12 December. Een evacué uit Thorn die even naar zijn geliefd 
Thorn is geweest, vertelt dat hij in een boomgaard te Ittervoort 
een massa fruit zag liggen. Thorn en Ittervoort liggen n.1. nog 
steeds in de frontlijn. 
13 December. Gerard Peeters, een geziene persoonlijkheid op 
landbouw-organisatorisch gebied, en leider van het Plaatselijk 
Bureau voor de Voedselvoorziening van mens en dier, te Weer t 
werd door een legerauto aangereden en overleed aan de verwon
dingen. Ook de bekende man uit de Katholieke Arbeidersbe
weging, de Koning, kwam in deze tijd elders om het leven door 
een verkeersongeluk. 
17 December. Von Rundstedt heeft een groot tegenoffensief in de 
Ardennen ontketend. Meermalen waren overdag groepjes Duitse 
vliegtuigen boven Limburg. Rond Weer t werden ze onder vuur 
genomen. Aldaar ook bomschade. 's Avonds tussen 6 en 7 uur 
enorm oorlogsvuurwerk in de richting Zuid-Limburg. Later zwaar 
geschut en exploderende bommen in het Z .O. 
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18 December. Nachtjagers waren ten Westen der Maas-in deze 
omgeving in felle strijd gewikkeld. 
In de v.m. was het in Weer t zeer onveilig. In de Molenstraat werd 
een huis, bewoond door F. H. van der Velden, door een bom weg
gevaagd. Als door een wonder vielen er geen zeer ernstige slacht
offers. Veel ruiten sneuvelden in een grote buurt. Na verblijf in 
de schuilkelder kregen de studenten van het College een dag 
vacantie. 
Vandaag was het Ardennenoffensief op het hoogtepunt. De Duit
sers waren in België zeer ver opgerukt en de Maasbruggen waren 
n i e t geladen. Von Rundstedt had zich de herovering van Ant
werpen als doel gesteld. Ongeveer de helft van Eisenhower's 
strijdmacht was in gevatir, nJ. het Canadese, het Britse-, het 9e 
Amerikaanse-, en het gros van het Ie Amerikaanse leger .4 7) 

19 December. Na een „Noodkaart" worden heden Bonkaarten 
uitgereikt „K.A.I. Ie Periode '45 (24 Dec.—20 Jan. '45) voor het 
bevrijde Nederlandse gebied." 
Reuter meldde onlangs aan Radio-Oranje dat meer dan 4000 bur
gers uit Blerick, die in de kelders van hun verwoeste huizen leef
den, door Britse troepen naar veiliger oorden werden over
gebracht. 
21 December. Uit geallieerde vrachtauto's wordt veel munitie ge
lost in West-Limburg, meest langs verharde binnenwegen. In 
Weer t en omgeving staan veel legerauto's. Bij de oprit naar de 
goederenloods der Spoorwegen te Weer t staan een paar dozijn 
Rode Kruiswagens. 

24 December. Om 4 uur n.m. keren bommenwerpers en jagers uit 
Duitsland terug. Stoorlint glanst in de winterzon, luchtpost wer
velt neer : „Volkssturm im Einsatz !" W e ontlenen daaraan een 
paar zinnen. 
„Der erste Einsatz des Volkssturms im Weste erfolgte in Metz. In Metz zeigte 
sich, was de Volkssturm in einer Materialschlacht erreichen kann. In Metz 

47. Nieuwe Eeuw, 9-2-1945. 
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zeigte sich auch, wie die Chancen des Volkssturm—Mannes sind, aus dem 
Einsatz lebend zurückzukehren. 
Ein Bataillon Volkssturm wurde hastig zusammengetrommelt und in den Ein
satz geworfen, als die Amerikaner durchgebrochen waren. Soldaten der Wehr-
macht fragten: „Wenn. wir der Übermacht nicht gewachsen sind, was könnt 
Ihr denn dann ausrichten?" Wie V. S.-Manner fragten dasselbe. Ihre Bewaff-
nung: Italienische Karabiner und französische Lebel-Flinten, Jahrgang 1886." 

Kerstmis. In plaats van zingende klokken over het Limburgse land 
klinkt het geschut en exploderen bommen. Doch jaren geleden 
reeds schreef Pieter van der Meer : „De mensen zijn als dorstige 
honden naar het Oneindige"... In de schuilkelders der Maasvallei 
bloeit het Eucharistisch leven en een vuur dat niet van de wereld 
is brandt voor de kleine Jezus in de zielen. Drie eeuwen geleden 
schreef onze grote dichter de schone woorden : 

Hier bloeit de boom des levens dag aan dag, 
Hier rust de ziel van het ijdele bejag ; 
Hier toomt de geest het vlees zijn dartelheden, 
Hier antwoordt God op zuchten en gebeden; 
Hier wist Hij af de tranen in de nood ; 
Hier leeft het hart in troost, hier sterft de dood. 4 8 ) 

„Die Zielespijze der gelovigen, het was hun alles in deze donkere 
uren," zo schreef een Midden-Limburgs parochieherder. 
27 December. Bij de Baanbrug op Altweertheide stortte een En
gelse bommenwerper brandend te pletter, n.m. 3 uur. Een inzitten
de redde zich met zijn valscherm. 
Over de situatie van het Duitse offensief werd op Kerstmis gezegd: 
„De Duitsers zitten weer 96 km. diep in België en slechts 6 km. van de Maas 
bij Dinant. Behalve op de flanken duurt de vijandelijke druk in de Ardennen 
voort. Ongeveer 3500 vliegtuigen waren Maandag boven Duitschland."49) 

31 December. Tussen 4 en 5 uur v.m. kwam het Engelse lucht
doelgeschut herhaaldelijk in actie. Granaatsplinters kletterden op 
de dakpannen. 
Zwaar geschut buldert de gehele dag over de Maas. 

48. Vondel: Altaergeheimnissen, 1645. 
49. Voice of America, 26-12-1944. 
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1945 
Nieuwe onheilen over Noord- en Midden-Limburg. Evacuatie 
naar het Noorden. De Bisschop in Friesland. Terug naar het vrije 
lokkende Limburg. Vreugde en desillusie. 

JANUARI. Behoudens enige dorpen ten Westen van het 
Juliana-kanaal, die al vroeg bevrijd werden, is benoorden 

. L Nieuwstadt de gehele rechteroever van de Maas nog in Duitse 
handen. Vandaag was de Duitse luchtmacht nog eens bijzonder 
agressief. Vliegvelden in België werden aangevallen. In het Noor
den van Belgisch Limburg en rond Weer t was de Engelse af
weer op haar hoede. Verscheidene Duitse toestellen werden in 
deze omgeving neergehaald. Engelse soldaten in Stramproy zoch
ten dekking toen om 9.45 uur v.m. een vluchtende Duitse jager uit 
België komend over de huizen scheerde. 
De geallieerde soldaten, die toch al van meet af bij de jeugd een 
wit voetje hadden behaald, verrassen in deze dagen de kinderen 
met verlate St. Nicolaassurprises, hetgeen wordt geapprecieerd. 
De Tommy's zelf worden niet vergeten want ze mogen in deze 
Kersttijd op beurten voor een dag of tien met verlof, hetgeen ten 
andere niet op aanstaande grote activiteit aan het Maasfront wijst. 
2 Januari. Bij Roermond kwamen Duitse patrouilles over de Maas. 
Ze werden spoedig teruggedreven. 
9 Januari. De Duitsers vormden: 'n eendagsbruggehoofd te W a n s -
sum. Drie jonge kerels uit Venlo zijn onlangs de Maas overgesto
ken, na enige vergeefse pogingen, en vertellen de noodtoestand 
waarin zich „het alde stedje van plezeer" bevindt. 5 0) 
13 Januari. De afgelopen nacht werd gekenschetst door veel ar
tillerievuur dat van 5—6 uur v.m. in trommelvuur scheen over te 
gaan. 

50. Oost Brabant, 9-1-1945. 
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Een kwieke Nederlandse rafelt de stelling „Vaderlandsliefde en 
dansende meisjes" tot op de draad uiteen. 5*) 
Vandaag verscheen het laatste nummer van de „Mededelingen". 
De „Maas- en Roerbode" wordt gesticht. 
In dit verband kan worden opgemerkt dat de meeste bladen en 
tijdschriften voor en na weer verschenen toen de oorlog was ge
ëindigd. Enige couranten in Limburg en elders in ons land namen 
een andere naam aan. Enkele journalisten die zich on-vaderlands 
hadden gedragen werden na de „Perszuivering" voor kortere of 
langere tijd van de journalistiek uitgesloten, evenals enkele bladen. 
Nieuwe periodieken zagen het licht na enige tijd, b.v. in Limburg 
„Zuidenwind" en in 1947 het diocees Roermond omvattend week
blad „Limburg." 
De papiervoorziening werkte lange tijd remmend op deze vorm 
van publiciteit. In het voorjaar 1948 viel er echter een lichte ver
betering waar te nemen. 
17 Januari. De Britten zijn een aanval begonnen op de driehoek 
Sittard—Geilenkirchen—Roermond. Zij trokken de weg Sittard— 
Maaseik over en bevrijdden Dieteren. 
De postverbindingen in Midden-Limburg zijn haast geheel ge
staakt. Van Weert—Stramproy, een afstand van 7 km., wordt 
b.v. door een brief in ongeveer 14 dagen gedaan. Verderaf ge
legen plaatsen in Zuid-Nederland zijn per postbestelling haast niet 
te bereiken. 
20 Januari. Een Britse afdeling deed een flankaanval door de 
Maas over te steken en Stevensweert werd bevrijd. In het kader 
van dit Brits offensief werden, naast Duitse dorpen als Isenbruch 
en Saeffelen, Susteren, Oud-Roosteren, Echt, Schilberg en Ko-
ningsbosch, o.a. genomen. Susteren heeft ontzettend van de oor
logsramp geleden, zo stelde de oorlogsreporter Frank Guilhard 
aanstonds vast. Doch alle plaatsen in de sector Susteren werden 
gehavend, Echt, Schilberg, Havert. 

51. Annie Smulders: Je Maintiendrai, 13-1-1945. 
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Vandaag passeerde in Stramproy om half negen n.m. weer een 
vliegende bom, ongeveer in de richting Tilburg. Dit oorlogstuig, 
dat het leven o.a. in Londen en Antwerpen vergalde, kreeg de ge
moedelijke Engelse naam „doodle-bug," d.w.z. sukkelluis... 
21 Januari. Een Engels blad van heden geeft een fotodetail over 
de strijd in Echt met als onderschrift: „Covered by their com-
rades. British troops race through Echt, in Holland, to complete 
its capture."5 2) Wellicht stelt de aangrenzende tweede foto ook 
een tafereel voor uit de oorlogshistorie van Echt. Z e wordt omlijst 
door pakkende bijschriften, n.1. :„Nazis who Needed no Escort : 
British Drive Yields Captives." 
„Without bothering to escort Nazi prisoners, who march back 
unattended, Tommies push forward." Dus die Duitsers aten al uit 
de hand. 
22 Januari. Ofschoon reeds in September en October oorlogs
slachtoffers vielen is gisteren en heden bijzonder groot leed over 
het dorp Montfort gekomen. W e komen er later uitvoerig op terug. 
24 Januari. Maasbracht en St. Joost werden bevrijd. 
25 Januari. Linne vrij. 
27 Januari. Posterholt herademt. 
29 Januari. Het 2e Britse- en het 1 e Amerikaanse leger zijn op ver
scheidene plaatsen de Roer overgestoken. St. Odiliënberg werd 
intussen bevrijd. 
In Belgisch Limburg is een hulpactie op touw gezet in de laatste 
tijd, tot leniging van de noden in onze streken. Een schone geste 
van onze stamverwante buren. 
5 Februari. De meeste wegen zijn door tanks en auto's tot brij ge
reden, veel schuttingen enz. ontzet, laanboompjes, fietspaden en 
trottoirtegels gekraakt. 
Sommige huisdieren, als honden en katten, vinden nog onderdak 
in Midden-Limburg, na bewogen reizen met de Tommy's vanuit 
Normandië. 

52. Sunday Chronicle, 21-1-1945. 
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7 Februari. Van 9—11 uur n.m. Duitse vliegtuigen op bezoek in 
de Peel en Kempen. Jagers razen als bezeten. Enige vliegtuigen 
storten neer. Magnesiumgloed in de richting Maaseik. 

9 Februari. Omstreeks half zeven v.m. ontploffen vliegtuigbom
men met ontzettend gekraak te Ell vlak bij een boerderij. 

10 Februari. Een Duits vliegtuig zet Stramproy tussen 9 en 10 uur 
n.m. in een angstwekkend magnesiumlucht. Behendige Tommies 
voorkwamen dreigend brandgevaar. 

12 Februari. De stad Kleef is geheel door de Britten bezet : 
„Cleve wholly in British hands. Gennep, near the Maas, also 
captured." 53) De frontlijn liep enkele dagen geleden ongeveer van 
Trier over Wallendorf, Dasburg, Obermehlen, Schleiden, de Roer 
volgend tot in de buurt van Roermond, voorts de Maas volgend 
tot bij Gennep, en met een bocht over Duits gebied naar de Rijn 
bij Arnhem. 

16 Februari. Gisteren passeerde slechts een enkele vliegende bom, 
vandaag kwamen verscheidene monsters over West-Limburg. In 
de vroege morgen scheen er een op haar baan te pauzeren. 
John Hall seint aan zijn blad, o.m. :„Progess is Slower in the Wes t -
Fact no 1 : Enemy has reinforced. Fact 2 : W e Fight Floods, too. 
Fact 3 : They had Better Roads." 54) 

19 Februari. De radio meldt nog eens de verovering van Afferden. 
De War-correspondent S. L. Solon meldt heden : Goch is bijna 
geheel genomen. „Almost all Goch is captured. House-to-house 
fighting with bayonets." 5 5) 

23 Februari. Tussen 2 en 3 uur vliegende bom in de richting Zuid. 
Zwaar geschut later in actie over en bezijden Roermond. 
24 Februari. Roermond en Venlo worden omsingeld. Het 2e Brit
se leger is in de aanval naar Geldern, het 9e U.S.-leger dringt op 

53. The War Illustrated, 2-3-1945. 
54. Daily Mail, 17-2-1945. 
55. News Chronicle, 20-2-1945. 
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naar Rheindahlen en München-Gladbach. Van uit Duren vecht 
het Ie U.S.-leger naar Keulen. 

„Monty at front. Eisenhower says the offensive now started will not stop. 
We expect to destroy every German west of the Rhine and within the area 
in which we are attacking." 
Cologne less than 19 miles away. 
General Simpson's Ninth Army and General Hodges' Firt Army, punching 
their way towards the Cologne plain on a 22-mile front from Linninch to 
Duren, were last night two to three miles east of the Roer River. Their 
attacks brought them to a point 19 miles from Cologne, and only 12 from 
Münch-Gladbach, the big Ruhr city. (Duren én ook Ruhrort-Duisburg zijn 
wél grote Roersteden. L.) 
General Montgomery, who is directing the new offensive, visited the Ninth 
Army Front during the day and conferred with General Simpson."56) 

De Führer, Adolf Hitler, verklaarde vandaag : „Het is verschrikke
lijk wat Duitsland heeft te doorstaan." 

25 Februari. Vandaag werd Duren door de Amerikanen veroverd. 
Ook Jülich is gepasseerd. „This was a town in Germany," staat 
boven een foto van die verwoeste stad. „In November last, recon-
naissance men reported that 95 percent of the town had been 
destroyed by bombing."5 7) 

1 Maart . Roermond, Venlo en geheel Limburg bevrijd. Bij de be
vrijding van Eindhoven jubelde een zieke: In te Domine speravi t 
non confundar in aeternum." Deze lofzang is nu het gehele Lim
burgs koor uit het hart gegrepen. 

4 Maart. In de kerken van het Bisdom Roermond wordt een 
sthrijven voorgelezen betreffende de gedwongen evacuatie van 
duizenden naar het Noorden, van de Vicarius Capitularis. 
Na zich van passen te hebben voorzien gelukt het sommigen, o.a. 

56. Sunday Express, 25-2-1945. 
57. Daily Express, 26-2-1945. 
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bij Wessem, de Maas over te steken om Roermond en andere 
plaatsen te bezoeken. De eerste indrukken zijn zeer deprimerend. 
Het ziet er overal beroerd uit. 
Rond Weer t is weer beperkte treinenloop. 

6 Maart. In samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis is 
door de Bisschoppelijke Hulp-actie onlangs een inzameling gepro
jecteerd van levensmiddelen voor getroffen landgenoten. De op-
haaldiensten zijn geholpen met rogge, tarwe, peulvruchten, haver-
mouth, blikvlees, koloniale waren enz., op deze z.g. Pakjesdagen. 
Ongeveer 1000 voertuigen, tanks en auto's reden vandaag via 
Stramproy naar Weer t . 

7 Maart. Troepen van het Ie U. S.-leger onder Generaal Hodges 
trekken bij Remagen, tussen Bonn en Coblenz over de Rijn. De 
Duitsers hadden „vergeten" de Ludendorffbrug aldaar op te 
blazen. Spoedig kwam de brug onder zwaar Duits granaatvuur. 
Ongeveer tien dagen later werd de brug vernield, doch de verbin
ding bleef in stand door pontonbruggen. Bij een foto van de ver
nielde brug schreef een Engels blad, o.m.: 

„The Germans last night put out a claim that the Ludendorffbridge was 
destroyed by the selfsacrificing act of a German airman, who hurled him-
self, his, plane, and the entire bomb-load against the central part of the 
bridge." ^ J 

10 Maart. De Commissaris der Koningin in Limburg — graaf 
Marchant d'Ansembourg was gewoon Commissaris — spreekt in 
een bekendmaking uitvoerig over de bevrijding van Limburg. De 
Gouverneur, hier bedoeld, was 'Van Sonsbeeck. 

15 Maart. Vandaag raasden weer verscheidene vliegende bommen 
in de richting Antwerpen. Liggen de startbanen over de Rijn ? Im
mers, behoudens een grote Duitse salient van Karlsruhe tot Bingen 

58. Daily Mail, 20-3-1945. 
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is ongeveer de gehele linker Rijnoever tot bij Arnhem in geallieer
de handen. 
Boven Thorn scheen een vliegende bom even te willen rusten, wat 
niet gezellig aandeed. 
In Stramproy werden vlak bij het kerkhof startbanen voor Pipe-
Cup's aangelegd. Vandaag maakten vluchten o.a. : M.T. 190 en 
M.T. 218. 
De boomgaard van Immissenhof, Tungelroy, werd ingericht tot 
Engels Holding Camp. Ruim 200 min of meer zware jongens ver
bleven daar een tijdje onder strenge bewaking tussen een harre
war van prikkeldraad. 
Engelsen trainden aan de Maas met watertanks. 
18 Maart. In de kerken van het Bisdom Roermond werd een 
schrijven van de Vicaris-Generaal voorgelezen met gelukwens bij 
de bevrijding en verzoek om Gebed voor de totale bevrijding van 
Nederland en terugkeer van de Bisschop en allen, in Nederland en 
Indië. 

23 Maart . De Koningin bezocht heden geteisterd Roermond en 
Venlo. Winston Churchill was 2 Maart in Maastricht. 

24 Maart. De Engelsen trekken bij Wesel over de Rijn. Een on
gekend groot aantal geallieerde vliegtuigen,koerst over Midden-
Limburg naar Duitsland. Aan de Maaspoort te Weer t rijdt een 
tank een huis binnen. 

Pasen, 1 April. Prins Bernhasrd in Roermond. 

8 April. Met 2000 man werd vandaag in Venlo en omstreken 
puin geruimd. 

12 April. President Franklin D. Roosevelt overleden. Deze kam
pioen voor vrede en vrijheid, die mede de oorlog won, zou onge
twijfeld veel voor het winnen van de vrede hebben kunnen doen. 
22 April. Het verheugend nieuws wordt verspreid dat veel door 
de bezetter in 1942—'43 geroofde kerkklokken naar hun oude 
plaatsen zullen terugkeren, dank zij knap verzetswerk. 
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24 April. Z.HJE. Mgr. dr. G. Lemmens tecrug in zijn diocees. De 
Bisschop smeekt a.h.w. de autoriteiten om alle Limburgse geëva-
cueerden toch spoedig naar hun woonplaatsen te laten terug
keren. Het onthaal in het Noorden was voorbeeldig en mede
dogend, doch nu willen de mensen terug. Er zijn echter haast on
overkomelijke vervoersmoeilijkheden. 

1 Mei. Volgens een mededeling van radio Hamburg is Hitler ge
storven. Zulke berichten werden ook tegengesproken. 

5 Mei. GEHEEL NEDERLAND IS VRIJ. 

De vreugde is getemperd omdat het leed te groot is dat duizenden 
heeft getroffen in Limburg en in andere provincies. Vele gezinnen 
zijn uiteengescheurd, door bombardementen. Woorden die we 
vroeger niet begrepen, als deportatie, evacuatie en concentratie 
hebben een bittere betekenis gekregen voor velen. 
Toch is overal een ontroerende vreugde op aller gelaat te lezen, 
een stil enthousiasme dat b.v. iets later door Martin Leopold prach
tig werd weergegeven : 

, Een ongekende werklijkheid 
W e l nimmermeer verborgen. 
Een ruimte, die door ruimten schrijdt, 
een licht, dat zelfs het licht verblijdt — 
o, morgen in den morgen." 5 9 ) 

Zondag 6 Mei. Zeer merkwaardig is voor ons Katholieken de 
I n t r o ï t u s van de vijfde Zondag na Pasen, als een sereen ac
compagnement bij de bevrijding : 

„Boodschapt het bij jubelgeschal en doet het horen, aüeluia: ver
kondigt het tot aan het uiteinde der aarde t verlost heeft de Heer 
zijn volk, alleluia, alleluia." 

Marie Koenen, onze gevierde schrijfster, dichtte deze hymne : 

59. Nieuwe Eeuw, 4-8-1945. 
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AAN MARIA 
„Nu komt Uw Meimaand met den Vrede dagen 

En dekt Uw lentebloei de wonden dicht 
Zo wreed en diep in ons goed land geslagen — 

Terwijl het blij weer opleeft tot zijn plicht, 

Zoekt het naar U, die in zijn schrik en klagen 
Het met Uw trouwen troost hield opgericht, 

Gij die in 't donker van de barre vlagen 
Daar stond te stralen als een bron van licht." 60) 

Bijzonder de voormalige ondergrondse pers — Nederland telde 
tijdens de Duitse overheersing ongeveer 50 periodieken — is zicht
baar opgetogen. Enig rigorisme, dat de juichtoon van een paar 
publicaties die hier volgen toelonkt, doet aan het geheel geen 
kwaad. 
Het woord is aan Anton van Duinkerken : 

ZIJ ZIJN W E G ! 

„Met paard en man en wagen 
Heeft hen de Heer geslagen..." 
Hun dagen zijn geteld. 
Hun logge zelfverheffing 
Is eensklaps neergeveld. 

Belachelijk zijn verdwenen 
Die brallende verschenen. 
Waar henen ging hun vlucht ? 

ANTON VAN DUINKERKEN H u n iuidheid is verklonken 
En zuiver werd de lucht! 

De zielsverkochte lieden, 
Die Nederland verrieden. 
Ontvlieden het gerecht, (hola Anton ! L.) 
En alom wordt de waarheid 
Weer overluid gezegd, 

60. Nieuwe Eeuw, 5-5-1945. 
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Geen huis is meer verboden 
Voor duikers en voor Joden ; 
Gevloden is de smaad, 
Dat er een landverrader 
Op eiken straathoek staat. 

Laat nu die 't land beminnen 
Gezamenlijk beginnen 
Om binnen weinig tijd 
Hun vrijheid te gewennen 
Aan saamhorigheid!" 61) 

Een ander citaat: „, 
WIJ ZIJN BEVRIJD. 

„Eindelijk is de dag aangebroken. Wij zijn weer vrije Nederlan
ders. De vijand legt de wapens neer! Onze Koningin komt weer 
terug. Wij gaan een nieuwe toekomst tegemoet. 
Het is uit met de terreur, met de roof van onze mannen en jon
gens, met de plundering van onze fabrieken en huizen, met de 
leugen en propaganda, met de moordpartijen en de kwellingen 
in gevangenis en concentratiekampen. Waar wij vijf jaar op heb
ben gehoopt, ja in stijgende mate naar hebben gesnakt, dat is 
werkelijkheid geworden, ontroerende stralende werkelijkheid. Wij 
zien elkaar aan en wij kunnen het nauwelijks geloven... 
Het gordijn valt over een bloedig, somber tafereel uit onze vader
landse geschiedenis. Vergeten zullen wij het nooit, ermede af
rekenen zo gauw en zo grondig mogelijk. Aan wraakgevoelens 
zullen wij in de feitelijke vreugde van deze dagen niet toegeven. 
Maar zuiveren zullen wij ons volkslichaam van alle smerigheid, 
die er in de loop van vijf jaar is binnengeslopen : de verraders, 
de collaborateurs, de baantjesgasten... en naar voren zullen wij 
brengen hen, die in deze jaren met het grootste ideaal van een 
herrezen Nederland voor ogen het beste van hun vaak zo jonge 
leven hebben gegeven. En naar ons toe trekken zullen wij al die
genen die nu naast ons willen staan in onze moeilijke, lange strijd 
voor de wedergeboorte van ons Koninkrijk." 62) 

61. Christofoor, Bevrljdingsno. 
62. De N.O., id. 
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In Mei en volgende maanden werden in iedere plaats bevrijdings
feesten gehouden die een welkome gelegenheid boden voor de uit
bundige Limburgers voor caricaturen en het ridicule van de be-
zettingshumbung te demonstreren. 
Intussen waren ook de meeste gedeporteerden uit de Duitse slaver
nij bevrijd en duizenden uit Zuid- en Noord-Holland konden in de 
Limburgse dorpen een rustkuur van enige weken maken. Hier
door kwam veler geschokt gestel op krachten en was er beter 
kans de ontredderde verbindingen met het Noorden middelerwijl 
te herstellen. 
Onze eigen mensen kwamen weer op Limburgse grond, na ver
blijf in Gelderland, Overijsel, Drente, Groningen of Friesland. De 
Nederlandse officieren van 1940 repatrieerden en ook de z.g. poli
tieke gevangenen. Maar zeer velen hadden hun leven moeten 
geven voor onze vrijheid. 
Nooit had men kunnen vermoeden, dat in de concentratiekampen 
zulke onmenselijke toestanden konden heersen. Doch waarom dit 
onderwerp weer op te halen ? Een jeugdig slachtoffer geeft ons 
allen vóór zijn Hemelreize deze les : 

„Ik lag machteloos gebonden 
Gij komt en maakt mij vrij 
Ik was bevlekt met zonden 
En Gij komt en reinigt mij. 
Het leven was mijn sterven 
Tot Gij mij op deed staan 
Gij doet mij schatten erven 
Die nimmer weer vergaan." 6 3 ) 

63. Jacques Terwisscha van Scheltinga. 
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PLAATSBESCHRIJVING 
ALFABETISCH GERANGSCHIKT 

BAARLOv 

Het dorp Baarlo heeft geen gedwongen evacuatie gekend. Toch 
vertrok ongeveer een derde der bevolking wegens de grote ge
varen der frontlijn. 
Dat het daar niet pluis is geweest, was na de bevrijding o.a. af 
te leiden uit de tramrails, ten Noorden der plaats, die in grillige 
kronkels door en óver een twintigjarig dennebos hingen. 

BAEXEM. 
Een van de mooiste dorpsgezichten van Limburg leverde tot 15 
November 1944 Baexem met zijn toren van veldkeien en tufsteen. 
In 1888 werd hij door Wijnhoven uit Vierlingsbeek gerestaureerd. 
Op eerstgenoemde dag werd de toren tussen 10 en 12 uur v.m. 
vernield. 
De kerk werd tevens een ruïne. Deuren en poorten in de buurt 
vlogen uit hun hengsels, ruiten sprongen. Er was veel volk op de 
been, dat in machteloze woede dit vandalenwerk moest aan
schouwen. 
Dezelfde dag werd Baexem door de Engelsen beschoten. Op de 
weg vielen slachtoffers. Ook 's avonds werd ontzettend geschoten. 
De pastorie kreeg enige voltreffers. De pastoors Ament van 
Baexem, Bergmans van Grathem en Spee van Oler verbleven toen 
in de pastoriekelder. 
De M.-klok uit 1450, van Jan van Asten, werd op wonderbare 
wijze gespaard. De toren, die door de explosie tot aan de grond 
werd vernield, bleek in zijn puin de klok te hebben opgevangen. 

BEEGDEN. 
Van paardenvordering, razzia, evacuatie, vernieling en andere 
narigheid bleef Beegden niet verschoond op 8 September, 8 en 28 
October en 15 November. Ongeveer 100 mannen en jongens wer-
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den naar Duitsland gevoerd. O p 15 November, om 9 uur, werd 
kerk en toren opgeblazen. Gebouwen in de buurt kraakten in hun 
voegen. 

De kerk was geschilderd door de priester-schilder Jean Adams. 
Het beeld van St. Leendert stond na de ramp ongedeerd en een
zaam op zijn altaartje. Vernietigd werden het vrij nieuwe kerk-
orgel, preekstoel, communiebank en biechtstoelen. 
De klok werd gered. Ze weegt 380 kg. en zegt van zichzelf: 
„Martinus heit ich, in der ere Gods luidde ich, Gregorius van Trier 
goot mich 1549." 

De bakstenentoren was gebouwd in 1773, de kerk in 1870 en in 
1925 vergroot. 
De vrijheid van 16 November was slechts betrekkelijk, want maan
denlang nog moest Beegden Duitse granaten incasseren. Toch 
waren op 17 November enige personen naar het dorp terug
gekeerd. 

Op 19 November richtten Duitse granaten een grote ravage aan 
in de pastorie en om middernacht werd het monument van Chris-
tus-Konipg getroffen. 
De Engelsen openden het vuur op 28 November 1944 en de 
Duitsers gaven antwoord, met voor Beegden de droeve som : ver
scheidene slachtoffers. 
6 December weer artillerieduel. De Engelsen vielen Osen aan. Een 
Britse vlammenwerper bij Osen op een landmijn : twee Britten 
kwamen om. 
Eerst werd Beegden van uit de richting Wessem beschoten, na 
het vertrek der Duitsers door deze van over de Maas. 
Het H. Misoffer werd in die ongelukkige dagen in de pastorie-
kelders opgedragen. Pastoor Jos. Janssen laat mij afdalen in deze 
gestutte ruimte, waar soms 80 personen een plaatsje moesten vin
den en de priester, bij een pré-historische kunstverlichting, het 
Brood der Engelen legde op de tongen van al die zwaar beproefd 
waren. 
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Iemand toont me een stukje van een bijna geheel verkoolde Fran
se banknoot, genummerd Y 68191, dat gevonden werd nadat tus
sen Beegden en Heel een vliegtuig was neergestort. 

BEESEL, 

De nieuwe kerk van Beesel had uit- en inwendig zeer van Engels 
granaatvuur te lijden. In één statie van Kruysen's Kruisweg telde 
ik twintig beschadigingen, wat al iets zegt. 
Nadat op 2 Februari 1945 het spits van de ommantelde toren was 
geschoten verminderde het Engels vuur iets, verklaart me koster 
J. Janssen. 
De monumentale klok uit 1464, van Johan Klockengieter, werd 
afgeschoten en kwam op het kerkplein neer. De rand mistte een 
vuistgroot metaal. Eén granaat vernielde de gehele electrische 
kerkverlichting. Kerkgewelf, vloer en biechtstoelen kregen vol
treffers. 
Granaten en landmijnen maakten talrijke slachtoffers. Zelfs in een 
overigens zeer soliede kelder, n.1. Markt 95, werd een vreselijk 
bloedbad aangericht toen een granaat juist door het kelderluik aan 
de Marktzijde binnendrong. 
Aan de ene kant der kerk zien we het verminkte monument van 
Christus-Koning, anderzijds der kerk zijn de linden door granaten 
gekortwiekt. 
De standaardmolen en de stenen windmolen werden gedeeltelijk 
aan flarden geschoten. 
Rijkel werd schier onbewoonbaar. 
Zeer veel vee, huisraad, enz., werd door de Duitsers gestolen. 
Huisdeuren werden b.v. in de talrijke bunkers gebruikt. 
Duizenden mijnen waren na de bevrijding bovendien nog een 
ramp. Vrijwillige ruimers, die reeds 4000 mijnen hadden opge
spoord, werden in Juni 1945 door dat moordtuig verrast. Pater 
Marijnen en dr. Crasborn verleenden hulp onder zeer moeilijke 
omstandigheden. 
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BELFELD. 
Veel Beldfeldenaren lieten het leven, b.v. op 14 Juli en 11 Sep
tember 1942, 23 Maart 1943, 11 November en 14 December 1944, 
13 Januari, 27 en 30 Januari 1945, 9, 11, 28 Februari en 2 Maart. 
Ondanks de langdurige Engelse beschieting werd de toren, van 
schroot doorzeefd, niet afgeschoten, ofschoon kerk en toren na 
de bevrijding rijp waren voor de sloop. Terwijl ik sta voor het 
onbeschadigd monument „Onze Redding, 10 Mei 1940", merkt me 
iemand op, dat de torenhaan aldoor bleef turen naar de Engelsen 
rond Kessel... Hij bleef op zijn post alhoewel hij alleen stond 
tegenover het 2e Britse leger. 
Duitsers oordeelden dat die toren aan de Maasstraat wel hecht 
moest zijn gebouwd. 

BREE. 
Evenals de Ie- droeg ook de 2e Wereldoorlog een internationaal 
karakter... En dat hebben deze bijdragen, gelijk reeds uit het ge
bruik van verschillende talen bleek, eveneens, in 't klein. 
In Augustus 1914 verkeerde het stadje Bree in paniekstemming 
omdat de Duitsers dreigden Bree plat te branden om een al of 
niet vermeend franc-tireursgeval. In de oorlog 1940—1945, toen 
er zowel aan de fronten als bij de kachels nog al kou werd ge
leden, beleefde Bree naast de droeviger feiten ook een gelukkige 
sensatie wijl uit het Belgisch Staatsblad van 23 April 1942, onder 
no. 4972 bleek, dat Bree en omgeving, d.w.z. Bree, Opitter, Neer-
oeteren, Rothem, Dilsen, Eelen, Gruitrode, Neerglabbeek en Op-
oeteren duizenden H.A. steenkool bevatten. Glück auf!, mannen. 

BUDEL. 
Een couplet, dat mede sfeer gaf aan de bevrijdingsfeesten van 
Budel—Schoot, luidde aldus : 

Onderduiken was het paroool 
En vette soep van kool. 
Liep men ooit tegen de lamp 
Dan naar 'n concentratiekamp. 
„Eigen teelt" of Belze shag 
W a s het wat men toen nog zag." 
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De echte postzegelverzamelaars hebben het portret van wijlen dr. 
A. Mathijsen wel bij de hand. Deze dokter heeft veel oorlogs
ellende kunnen verzachten met zijn uitvinding en toepassing later 
van het gipsverband. Op 24 September 1946 werd hem en Budel 
ter ere een mooi monument onthuld in zijn geboorteplaats. Het 
staat in het Beatrix-plantsoen, aan de dr. Mathijsenstraat en bur
gemeester van Houtstraat en draagt dit opschrift: 
„Aan dokter Mathijsen, uitvinder van het gipsverband, 1805— 
1878." 

B U G G E N U M . 

Aan gegevens, door L. H. Theelen, Eind 9, Buggenum, mij ver
strekt, is het volgende ontleend.' 
Omstreeks 10 uur v.m. 8 October 1944 werden mannen en jon
gens gealarmeerd een schuilplaats te zoeken omdat de komst van 
Duitsers in het dorpje wees op een a.s. razzia. Het werd echter 
middag toen 't voorgoed ging spannen en de slavenjagers jongens 
en mannen van 16—60 jaar trachtten op te pikken. 
De oogst viel echter schraal u i t : nauwelijks een half dozijn man 
kon gegrepen worden, daarvan wisten er de volgende dag nog 
twee te ontkomen. Het wekte algemene verontwaardiging en deer
nis op toen bekend werd dat een 15-jarige jongen, die naar het 
veld vluchtte, in de rug was geschoten. Na een noodverband werd 
de ernstig gewonde naar het ziekenhuis vervoerd. 
Zonder succes werden de razzia nog enkele dagen geprolongeerd. 
W e l werd veel vee meegenomen. 
De spoorbrug was door de Duitsers tot verkeersbrug omgebouwd 
omdat door bombardementen de Maasbrug te Roermond was uit
geschakeld. Het afweergeschut bij de Buggenumse brug greep dik
wijls in op de ongewenste vogels. 

O p 11 October 1944 werd de brug echter door verscheidene for
maties bommenwerpers aangevallen. In ongeveer een kwartier 
tijds werden een paar honderd bommen naar de brug gemikt. Mis. 
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Wel was de afweer het zwijgen opgelegd. Een bom kwam in een 
kamer terecht die juist door een familie was verlaten om te gaan 
schuilen in de kelder. Het huis stortte in. N a enig puin ruimen 
konden allen echter uit hun hachelijke toestand worden bevrijd. 
15 November, 9 uur 's avonds, moest toren en kerk het ontgel
den. Van de kerk bleef weinig en van de toren om zo te zeggen 
niets meer over. 
Die nacht bleven de Duitse tanks, auto's enz. rijden, steeds en 
toujours, de Maas over. 
Donderdag, 16 November, ongeveer kwart over twaalf 's middags 
werd de brug opgeblazen. Tien minuten daarna gierden Engelse 
granaten rond de vernielde brug. Een uur lang duurde dit spel 
van inslaande granaten. Dan viel er een stilte. Waarschijnlijk wis
ten de Engelsen dat de brug er niet meer was. 
Tegen de avond lag Buggenum onder Duits vuur. Omstreeks 4 uur 
n.m. kwamen de eerste bevrijders het dorp binnen, 's Nachts trok
ken ze door tot aan de Maas. Blijkbaar scheen de brug naar 
Duits oordeel niet radicaal genoeg vernield : 's nachts werd het 
geheel weer met vier daverende explosies onderstreept. 
17 November, de eerste bevrijdingsdag moest de bevolking in de 
kelders vertoeven wegens de hagel van Duitse granaten. En tot 
overmaat van ramp moest de O.D. het slechte nieuws aanzeggen, 
dat de bevolking de volgende dag vóór 12 uur 's middags het dorp 
moest hebben verlaten. Slechts het hoogst nodige mocht worden 
meegenomen. 

De hele nacht huilden de granaten. Tegen de morgen, toen de 
vurige storm iets luwde, vertrokken de eerste evacué's. In plaats 
van voor een paar dagen, gelijk werd verwacht, duurde het tot 
begin Maart 1945 voor men mocht terugkeren. Velen hadden in 
die tijd getracht nog een en ander uit hun kuizen te halen, maar 
de meesten keerden ontmoedigd in Baexem en andere plaatsen 
weer, omdat de O.D. op Engels bevel niemand in het dorp mocht 
toelaten, zulks natuurlijk om militaire redenen.' 
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N a de bevrijding vond men haast niet terug dan leeggeroofde en 
beschadigde woningen. 
De eerste hulpbrug bij Buggenum werd 1 December 1945 in ge
bruik genomen. De spoorbrug, de eerste in ons land die definitief 
was hersteld, werd geopend 29 September 1947. 
H. Mooren, spoorwegbeambte te Haelen, zag met groot levens
gevaar bij de Duitse inval, 10 Mei 1940, kans de Westelijke Maas
oever te bereiken, waardoor de Nederlandse militaire posten juist 
gelegenheid hadden de spoorbrug op te blazen. 

ECHT. 

In een relaas van een ooggetuige lezen we vlak na de bevrijding 
van Echt, o.a : 
,,Een zee van ellende is neergekomen over deze zo lang verdrukte 
mensen. Reeds in September hebben de onderdrukkers hun eerste 
razzia gehouden en talrijke mannelijke personen over de grens ge
voerd. Met de dag is dit toegenomen en tot viermaal toe hebben 
de moffen hun barbaarse hand uitgestoken naar de ondergedoken 
arme mensen. Hoeveel is nog niet officieel bekend, maar talrijke 
vaders zijn weggerukt van hun dierbaren en talrijke zonen van hun 
dierbare ouders. 
Weggevoerd van eigen haard, werden de inwoners verder ge
ëvacueerd ; alles werd meegenomen naar Duitsland, tot zelfs het 
kleinste vee. . ." 6 4 ) 
Vanaf 4 September vluchtten de Duitsers naar het Noorden. Toen 
19 September de geallieerde artillerie dichtbij was kwamen vluchte
lingen uit de Duitse grensplaatsen. Het klooster in Koningsbosch 
was gedeeltelijk als lazaret ingericht. Naast het klooster was een 
Duits kerkhof. 
Soms had er een „Leichenfeier" plaats. De lijken der gesneuvelden 
werden in doeken gewikkeld in de graven neergelegd. De sol
daten rookten daarbij of aten fruit. Enkele groepen stonden daar-

64. Maas- en Roenbode, 29-1-1945. 
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bij in gelid. Een majoor zei iets over Führer en Kameraden, o.a.: 
JWij die hier staan aan de grens van ons vaderland om het te 
verdedigen, wij beloven aan U w graven trouw tot de laatste man." 
Het geheel was een heidense geschiedenis. 6 5) 
Kapelaan Leon. Verdonschot, sedert 1942 in Koningsbosch en 
kapelaan Emile Goossens overleden, o.m. in de concentratie
kampen. 

W a a r men komt, over Berkelaar of over Schilberg, overal zijn ver
woestingen aangericht. In het voorjaar van 1946 zie ik de ge
havende hoofdkerk in een woud van steigers. Datzelfde jaar, 27 
October, op het feest van Christus-Koning werd de kerk weer in 
gebruik genomen. 

EINDHOVEN. 
De lichtstad werd o.a. zeer onaangenaam verrast overdag op 6 
December 1942 door geallieerde bommen en onmiddellijk na de 
bevrijding door Duitse bommen 's avonds. Het klonk niet erg kies 
toen de geallieerde radio na het Duits bombardement in gezwollen 
legerberichtenstijl voorgaf dat het bombardement heel wat heviger 
had moeten zijn om de opmars der verbonden legers te kunnen 
remmen... 

Spoedig na de bevrijding zagen we prachtige foto's van Prins 
Bernhard en „little Monty," in Eindhoven gekiekt. 
18 Maart 1945 werd de stad door Koningin Wilhelmina bezocht. 
Toen Prinses Juliana de stad en het repatriëringskamp Eindhoven 
bezocht waren reeds 30.000 repatriërenden, op die dag, 23 Mei, 
het kamp gepasseerd. 

28 April 1945 keerden 103 mannen en jongens terug uit het con
centratiekamp Buchenwalde in het repatriëringsbureau. Van die 
bevrijden moesten er 28 in het ziekenhuis worden opgenomen. 

G R A T H E M . 
Pastoor M. Bergmans te Grathem gaf mij talrijke nauwkeurige ge
gevens ter inzage, waarvan hier enige uittreksels volgen. 
65. Heraut van Bethanië, Jan. 1946. 
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Op 8 September 1943 deden de Duitsers een overval op het overi
gens vernuftig aangelegde onderduikerskamp in de bossen van 
Katert en Peel. 17 Onderduikers werden gegrepen. 17 September 
d.a.v. deden de Duitsers nog enkele arrestaties, met als slot Vught, 
Amersfoort, Dachau, Mauthausen. — En dan 1944... 
Toen de Duitsers van de eerste schrik bekomen waren kwamen 
ze in Grathem terug en waren de mensen zeer tot last. Veel vee 
werd geroofd en er moest graafwerk worden verricht. 
Op 28 September 1944 werd Grathem voor het eerst door de En
gelsen beschoten. Vernielingen werden aangericht en ernstig ge
wonden werden met de auto van de Duitse dokter naar Roermond 
vervoerd. 
De volgende dag begon de beschieting van de kerktoren. (Mij 
werd verteld dat het Engels geschut nabij „de Meisberg," Hunsel 
was opgesteld en dat het eerste schot al raak was. L.) Steeds 
grotere stukken mergel vlogen van de toren en ook het spits werd 
getroffen. In de pastorie, die vlak bij de kerk staat, was het niet te 
harden. 
Op 30 September werden meubilair, beelden, paramenten, enz. in 
veiligheid gebracht en de kerk werd gesloten. Later werd ze zwaar 
beschadigd. Twee kostbare biechtstoelen werden gedeeltelijk ver
nield, de koorbalustrade, de doopkapel, het klankbord, de kerk
ingang, ramen enz. geschonden. De kerk lag open en Duitse sol
daten forceerden de offerblokken. 
De 3e November, 6 uur 's avonds bezweek het torenspits onder de 
granaten. Het gehele dorp had het trouwens zwaar te verduren, 
wat mij later o.a. bleek uit de getroffen hoeve van „Salde Zjang," 
Wertz-garage, de kastelen, enz. 
Na de inkwartieringsplaag van einde September, toen haast om 
de andere dag nieuwe Duitse soldaten arriveerden, kwam 27 Octo
ber het bevel : evacuatie. Om half een 's middags kwamen twee 
soldaten der Wehrmacht op de pastorie zeggen dat Grathem vier 
uren later geheel moest zijn ontruimd, ook de zieken moesten ver-
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trekken. Pastoor Bergmans verwees de Duitsers naar de plaatse
lijke politie die dan ook de bevolking van het ellendig nieuws in 
kennis stelde en de leiding der evacuatie op zich nam. 
Om half vijf dan verliet een droevige stoet het dorp. De weinige 
paarden die aan de vorderingen waren ontkomen werden voor de 
dag gehaald, alsook primitieve vervoermiddelen. Ofschoon Hom 
als wijkplaats was aangewezen, werden de vluchtelingen reeds 
door Baexem liefderijk opgenomen. 

Tijdens de evacuatie was veel geplunderd. Op 20 November, dus 
vier dagen na de bevrijding, werd oud-wethouder P. Kuppens 
door „Civil Affairs" tot w.n. burgemeester benoemd. Einde No
vember keerde de burgemeester, mr. L. Spuysers, die tijdens de 
Duitse bezetting in Sittard verbleef, in Grathem terug. 
Een Engels legeraalmoezenier las in die dagen een H. Mis in de 
Harmoniezaal en protestantse diensten werden • gehouden in de 
weide van Verbruggen en in de zaal der pastorie. 
Pater Anectus van Gendt O.F.M, was vrijwillig meegetrokken 
naar Duitsland toen op 8 October een 50-tal mannen en jongens 
werden weggevoerd. 

Na 14 November herbergde Grathem vluchtelingen uit Wessem, 
Beegden en enige uit Buggenum en Neer. Het inwonertal was ver
dubbeld en 's Zondags werden vier H. Missen opgedragen in de 
Harmoniezaal. 

Op 19 en 20 November hadden mijnongelukken plaats. 7 Januari 
1945 werd een Engels soldaat bij het mijnenruimen gedood. Dit 
is waarschijnlijk Gpl. J. P. Smith, 13 Field squadron, K.A. 7—1— 
1945, wiens graf ik naast de stukgeschoten kerkhof muur vond. Op 
het kerkhof werden tevens begraven D. I. W . Thomas en W . 
Salter, 14 November 1944 gesneuveld, en een enkel Duits soldaat. 
In het bijbehorend Keipen—Oler werden insgelijks verwoestingen 
aangericht en vee geroofd. Windmolens werden opgeblazen. Even
als de prachtige oude kerk van Grathem heeft de jongere zuster 
in Oler aan veel Engelse granaten het hoofd moeten bieden. 
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Na de bevrijding z:ag de H. Lidwinakerk, geconsacreerd in 1936, 
er ernstig toegetakeld uit. 30 Mei 1946, O.H. Hemelvaartsdag 
werd ze weer in gebruik genomen. Begin November 1946 werd de 
verbinding tussen Keipen en EU over het kanaal hersteld. 
In Oler ging de stenen windmolen „Marie Louise," van 1874, ver
loren. Ook in deze streek werden door de Duitsers huisdeuren e.d. 
in de stellingen gebruikt. 

HAELEN en N U N H E M . 

De schone kerk en prachtige toren van Haelen werden totaal met 
dynamiet verwoest. Resterend materiaal diende om een ander be
schadigd Godshuis in de ware stijl te restaureren. 
De M.-klok, van Jan van Asten, 1447, werd verpletterd. Naar ik 
in Haelen hoorde zullen de resten voor een nieuwe klokkenspijs 
dienen. 
Nunhem kwam er beter af met zijn kerkje. Toch moesten de men
sen ook daar wekenlang in de kelders verblijven toen granaten 
gierden. Watermolens die riant lagen in Nunhem legden het loodje. 
Het verzet vond een vruchtbare bodem rond het lachende Leu-
dal. Ik meen dat iemand een reputatie genoot in dit opzicht en 
bekend was op alle „lijnen," zelfs zonder dat voor- of familienaam 
behoefde te worden gebruikt, noch een pseudoniem. 

HEEL en PANHEEL. 

Bij de evacuatie einde October 1944 behoefden de mensen uit de 
gestichten niet te vertrekken. En deze inrichtingen zijn in Heel 
a.h.w. een wereldje op zichzelf. Tijdens die Octoberdagen waren 
er in de gestichten ongeveer 1500 personen. 
De eerste Engelse granaten vielen in Heel in de nacht van 29 op 
30 September 1944 en de laatste Duitse omstreeks 20 Februari 
1945, aldus vernam ik van pastoor J. Kengen. 
In de omgeving van kerk en kerkhof ontploften ongeveer vijftig, 
meest Duitse granaten. De pastorie werd door één granaat ge-
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'** ^sffifftyfj? **'' 

troffen. Vanaf 7 December tot Pasen 1945 werden geen diensten 
in de kerk gedaan. 
Boerderijen werden verwoest en het St. Annagesticht werd o.a. 
beschadigd. De Dood oogstte. Sylvester Berden, candidaat in de 
rechten en illegaal, eens in het St. Jozefsgesticht gevangen geno
men door Duitse valschermjagers, werd 7 November 1944 in Kes-
sel gefusilleerd. Hij werd van Amerikaanse en Britse zijde post-
huum onderscheiden. 16 November 1945 werd het stoffelijk over
schot in Heel ter aarde besteld. 

31 Augustus 1947 werd door burgemeester Bongaerts op het 
Julianaplein een monument onthuld voor de vrijheidsstrijders. 
Jos. Habets, pr. schreef ongeveer 70 jaar geleden over kerk en 
toren van Heel, o.m.: 
„Notons en passant que 1'eglise de cette localité, dédiée a St. Etienne, proto-
martyre est d'une architecture gothique slmple du commencement du 15-me 
siècle. La tour batie a différentes époques nous semble dater du 12-me siècle 
pour sa partie la plus ancienne."66) 

Toren en kerk zijn dus zeer oud. Dit oud schoon heeft de destruc
tieve Marskrachten goed getrotseerd. 
De 12e-eeuwse toren kreeg ongeveer een dozijn treffers te verwer
ken en uitwendig werd de kerk op 6 December 1944 door drie 
Duitse granaten beschadigd. In 1935 werd de toren gerestaureerd 
en in 1947—1948 krijgt de St. Stefanuskerk een beurt. Nog een 
kleine correctie : Wi t te Donderdag 1945 werd ze eigenlijk weer 
in gebruik genomen. 

Panheel kreeg de bevrijding niet cadeau, b.v. de Antonius van 
Padua-kapel en Maria-kapel zijn geheel ontluisterd. Ik ontmoet 
nog snorkende en dreigende opschriften als „Siegen oder sterben," 
en „Looting Penalty Death." 
In het benedenpand van het kanaal nabij de 150 m. lange sluis te 
Panheel speelden zich interessante dingen af tijdens de bezetting, 
die echter niet alle zijn te releveren. 

66. Découvertes d'Antiquités, pag. 204. 
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Een ander gevalletje. De Duitsers hadden voorpoststellingen ten 
Westen der sluis. Op een Zondag (wellicht was dat op 24 Sep
tember 1944. L.) sprak aldaar een Duits officier zijn mannen op 
indrukwekkende wijze toe om zich flink te houden, mocht de hel 
eens losbreken. 
Weldra werden de machinekamerhuisjes gedeeltelijk door de Duit
sers vernield en daarna nog door de Engelsen van uit Kinroy 
beschoten. 
In deze 600 tonsschepensluis herbegon het schutten op 23 Juli 1945 
en waren de spaar kommen hun water weer waard. In de diepte, 
op de hoek van de weg naar Wessem, is een Engels graf. 

HEYTHUISEN. 
Magdalena Daemen werd geboren te Ohé en Laak, 19 NovemVei 
1787. Zij werd de stichteres der orde van de Eerw. Zusters 
Franciscanessen van Boetvaardigheid en Christelijke liefde. 
Op het Generalaat te Heythuisen vernam ik van de begaafde 
Eerw. Zuster Germana van het groot vertrouwen dat de bevolking 
én gedeporteerden stelden in de Dienaresse Gods, die haar een
voudig rijk aards leven in Heythuisen besloot op 7 Augustus 1858. 
Dat vertrouwen werd niet beschaamd. Het dorp kwam er betrek
kelijk goed af, daverende leuzen ten spijt, als : „Kamerad halt aus, 
es geht um Deutschland. Trotz allem der Sieg wird unser sein. 

ir kapitulieren nicht. Am Ende steht der Deutsche Sieg." 
pogingen om de toren der St. Nicolaaskerk te vernielen ver

brandden de Duitsers in letterlijke zin hun vingers. De comman
dant der Binnenlandse Strijdkrachten en anderen in Heythuisen 
traden koen op en Engelse granaten deden voor het torenbehoud 
de finishing touch. 
Het klooster St. Elisabeth werd ernstig getroffen en de wind
molen van L. van den Eertwegh werd 15 November 1944 ver
nield. Juist vóór hun terugtocht legden de Duitsers nog mijnen in 
de buurt van de Kreppel langs de weg naar Leveroy. Op 11 en 12 
September 1945 werden de mijnen door Duitsers geruimd. 
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HELDEN. 

Helden maakte veel mee in deze oorlog : groot opgezette onder
duikers- en pilotenhulp, razzia, overvallen, geweldige deportatie, 
plundercampagne, mijnengevaar en erger. 
Burgemeester P. van Cann keerde niet weer uit het concentratie
kamp. 
Van 5 kerken in de gemeente werden er twee verwoest en 1 
zwaar beschadigd. Veel huizen werden vernield en tienduizenden 
stuks groot- en klein vee verdween. Van Beringen, via Panningen 
naar Maasbree was het na de bevrijding een troosteloze aanblik 
op deze weg van gewone prunus en acer negundo. 

HELMOND. 
De Town Major van Helmond gaf 1 September 1945 pas de scho
len voor het onderwijs der jeugd weer vrij. Ofschoon al vroeger 
een paar uren les was gegeven gingen ruim tien maanden voorbij 
voor de jeugd in dolce far niente. 

HERKENBOSCH en MELICK. 
De lezers van Melick willen mij wel ten goede houden dat ik de 
gebruikelijke volgorde der plaatsnamen verwissel. Het betekent 
uitsluitend een manco aan gegevens. 
Melick kreeg, zoals wel eens gewoon wordt gezegt, ernstige klap-
pen. Van de kerk vond ik bij een bezoek aan Melick slechts een : ' p> 
schamel restant. Ook de prachtige standaardmolen van Water
schei ging verloren. Dat Melick veel naars moet hebben meege
maakt is wel af te leiden uit de volgende details over Herken-
bosch, die ik dank aan Piet Heemels, no. 67, Herkenbosch. 
Begin September 1944 verbleven er wekenlang ongeveer 2000 
Russen in Herkenbosch. Met 20, 30, 40 man bij elkaar sliepen ze 
in schuren en anderen bij particulieren. 
12 November d.a.v. kwamen vluchtelingen uit Echt. 
21 November deed de Grüne Polizei haar intocht. 
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24 November waren er ongeveer 400 Duitsers in het dorp. De dag 
daarna hield de Grüne razzia. 

15 December. In Herkenbosch 1000 Duitsers ingekwartierd. Vijf 
dagen later werden deze door 1500 nieuwe soldaten vervangen. 

25 December. De Duitsers vieren Weihnachten in de kerk van 
Herkenbosch. 
Driekoningen 1945. Eerw. Zusters Carmelitessen uit Echt nemen 
in het klooster Carolus Borromeus haar intrek. 
20 Januari. Het dorp herbergt veel Duitse soldaten en verjaagden 
uit Susteren. 

21—22 Januari vielen de eerste Engelse granaten. Later werd het 
dorp van meerdere kanten bestookt. 
Evacuatie naar Bruggen, ongeveer 12 km. Noordwaarts. Enkele 
dagen later razzia, waarbij ook Slotzusters moesten evacueren. 
Van 1—5 Februari doorlopend granaatvuur. 
Op 12 Februari werd de springlading in de kerktoren aangebracht. 
Daags te voren hadden de Duitsers reeds hun krachten aan de 
brandkast der kerk beproefd. 
De Engelsen beschoten van uit Posterholt de toren op 16 Februari. 
Vier dagen later, om half elf v.m„ werd de toren door de Duit
sers opgeblazen. De kerkvernieling kende 3 fasen : eerst de toren, 
waarin het dynamiet als een vaag zwaar onweer spookte, vervol
gens kwamen de kerkmuren apart aan de beurt voor vernietiging. 
Ook lieten de Duitsers een lindegroep springen, ik meen dat deze 
bekend waren als „de Vier Gebroeders," om de geallieerde komst 

4e vertragen. De geallieerden kwamen echter niet van Melick, 
doch zij naderden van tegenovergestelde kant, Wassenberg, Bir-
gelen en Effeld. 
Prof. dr. J. J. M. Timmers schreef onder het hoofd „Limburgs 
oude kerken in gevaar," o.a.: 
,tHet zal een ieder duidelijk zijn, dat met deze overblijfselen van een verloren 
rijkdom uiterst spaarzaam en voorzichtig dient te worden omgegaan. Vooral 
wanneer het bizondere sjsecimina geldt, zoals b.v. het vroeggothische koor der 
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kerk van Herkeobosch en dat te Wessem, beide vrijwel unieke overgangsstadia 
vertegenwoordigende, leidend van de nog romaniserende stijl van het Roer-
mondse Munster naar de latere rijpe gothiek van het Maasdal. Zouden deze 
beide koortjes verdwijnen, dan is de ontwikkeling onzer regionale gothiek niet 
meer in authentieke voorbeelden te bestuderen. Deze beide absiden m o e t e n 
dus gespaard blijven." eT) 

HERTEN. 
Bij de ramp te Herten in 1942 werd de woning van het hoofd 
der school en het Verenigingsgebouw verwoest en waren ver
scheidene doden te betreuren. Drie jaar later ongeveer trokken 
weer onheilzwangere wolken over de dorpjes Merum, Herten en 
Ooi, zo eigenaardig gegroepeerd aan de grillige Maas. 
Welwillend slaat pastoor A. Körner het overlijdensregister open 
en leest dan dat de sterf ten bedroegen in 1939, 16, in 1943, 14, 
in 1944, 28 en 1945, 55,, zodat dus de oorlog ook in Herten een 
zware prijs vorderde. 
Over de ernstige razzia van 12 October 1944 heeft men in de 
Maas- en Roerbode van 23 April 1947 kunnen lezen en over an
der leed dat Herten trof en ook over de hulp die O.L. Vrouw en 
de H. Don Bosco in bange uren brachten. 

Het beeld van O.L. Vrouw van Rust bleef ongeschonden toen 
toren en kerk op 25 Januari 1945 werden opgeblazen. Tijdens de 
evacuatie werd het tabernakel geforceerd. Die evacuatie naar het 
Noorden had plaats op 25 Januari. Plotseling a.h.w. dreven de 
Duitsers de inwoners uit hun huizen, zodat sommigen in de ver
warring haast geen kans zagen de klompen voor schoenen te ver
wisselen. En welk een reis vol ongelukken. Bovendien werden drie 
achtergebleven jongens door de Duitsers op 11 Februari 1945 ge
fusilleerd. 
Na de evacuatie werd een relikwie van St. Hubertus' stola ver
mist. Monstrans en kelken lagen over de pastorievloer verspreid. 
Een granaat maakte op 17 December 1944 de kapelanie onbe-

67. Maasgouw, 1947, blz. 49 
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woonbaar. Valschermtroepen huisden zes weken in de pastorie er* 
hakten in de tuin de fruitbomen om ten einde een vrij zicht op de 
Maas te hebben. 
Herten werd 1 Maart 1945 bevrijd. 

's-HERTOGENBOSCH. 

Den Bosch lag van einde September 1944 tot begin April 1945 
onder granaatvuur der strijdende legers. Vanaf 10 September 
werden 236 burgers gedood, 125 zwaar en 300 licht gewond. De 
eerste V 1 kwam over op 16 December 1944, de laatste op 30 
Maart 1945. 

HORN. 

Horn kon in 1944 met een variant zeggen : „het is zaliger te ont
vangen dan te vertrekken." Ondanks talrijke gevaren bleef de be
volking van evacuatie gevrijwaard. Ongeveer 1000 personen uit 
andere dorpen werden op één dag gehuisvest. 
Bij de mensenjacht van 8 October, die tot in de kerk werd voort
gezet, werden 177 man meegevoerd. Een aantal daarvan mocht na 
enige tijd terugkeren. 
In de nacht van 15 op 16 October 1944 werden Duitsers door 
granaten gedood. Het bidprentje van Horn telt meerdere burger
slachtoffers. Op 28 October 1944 vielen Amerikaanse bommen op 
terreinen van het Sanatorium in de Hornerheide. Een brand en 
doden en gewonden. 
Bij de Duitse -terugtocht op 15 November werden weinig tanks 
meegevoerd. De twee windmolens, die aan Horne 'n zekere charme 
geven, bleven gespaard. Toch werden de molens van Linssen en 
Van de Voort met dynamiet bedacht in de nacht van 15 op 16 
November. De Engelsen schoten ad rem schrik in de vuile Duitse 
plannen. 
Van pastoor H. Cuypers vernam ik dat met Kerstmis 1944 de H. 
Communie aan de parochianen huis aan huis werd gebracht. Deze 
voettocht was niet zonder gevaren. Voor de omgeving van het 
Sanatorium gebeurde deze eenvoudige plechtigheid per auto. 
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Een verheugenis van andere aa*d was de klokkenwijding op 
Palmzondag, 14 April 1946. Dit was de eerste klokkenwijding in 
het Bisdom Roermond na de bevrijding en ook de eerste in de 
ambtsperiode van Mgr. Dr. G. Lemmens. 
Alleen het spits van de kerktoren werd door de Duitsers opge
blazen op 16 November 1944, v.m. 7.25 uren. 
Hom was in de oorlog bekend als een kruispunt van piloten- en 
Fransenlijnen en, natuurlijk, kelderleven. Een Brit kreeg een 
zenuwschok toen hij getuige was van een dodelijk granaatongeluk. 
Voor de Westelijke Maasoever, e.a. zag een distributie-orgaan het 
licht. 

HUNSEL en. ELL. 
De Engelsen lieten Hunsel ontruimen op 4 October 1944. Na de 
24e September kwamen alleen 's nachts nog Duitse patrouilles. 
Op 1 October bestookten de Duitsers het dorp fel met granaten. 
Pastoor P. J. Nijsen verklaarde dat het o.a. op 14 November ook 
zeer gevaarlijk was in het dorp. Toen kon geen H. Mis worden 
gelezen in de parochiezaal. Vanaf 19 November tot 9 December 
werd het H. Offer opgedragen in een zaal der pastorie. 10 Decem
ber kon het Parochiehuis weer in gebruik worden genomen. 
De verwoeste oude toren was in 1926 met 7 m. mergel verhoogd. 
De mensen van Ell leefden tijdens het kort verblijf in de Achelse 
Kluis als één grote familie. Chr. Driessen vertelt me dat het rant
soen er, ofschoon iets eentonig, degelijk was. De jongeren lieten 
na schafttijd bij het Schaft zelfs hun dichtader vloeien, welke goede 
dialect-poëzie ik hier niet mag overschrijven om voor deze histori
sche bijdragen niet uit de ernstige plooi te geraken. 
Ook in Ell vielen doden door granaten en mijnen. tVan een Engel
se bommenwerper die 29 December 1943 boven Tungelroy werd 
neergeschoten kwamen manschappen in Ell per valscherm neer. 
Een groot deel der boekerij van het Apostolaat der Hereniging 
ging verloren bij de verwoesting van het kasteel Elburg. 6 8) 
68. Roepstem uit het Oosten, Jan. 1946. 
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ITTERVOORT en NEERITTER. 

Behalve enkele kwade dagen, zoals b.v. 5 November 1944, had 
Neeritter niet zo'n slechte ligging. Op die dag was het niet pluis. 
Duitse granaten richtten in de omgeving der kerk veel ravage aan, 
zo bevestigde me de Rector der E.E.P.P. Kruisheren, W . Muller, 
O.S.C. 
De Zonhoeve aan de Haardstraat te Neeritter had een grote taak 
in de bezettingsjaren. Piloten, Fransen en anderen die het Duits 
ancien regime beu waren klopten er niet vergeefs aan. Bouman, 
de geboren officier, die viel voor het Vaderland in de Meistaking 
van 1943, was er een goede bekende. En met België bestond er 
goed contact. Tot er een kink in de kabel kwam. Geallieerden wer
den aangehouden. Zij waren in het bezit van enkele documentjes 
waarbij bleek dat de toeristen op de Zonhoeve-route waren inge
steld. 24 Januari 1944. Een auto stopt in Ittervoort waaruit man
nen sprongen in wat vreemde uniformen. Verhoor in de Zonhoeve, 
doch de Duitse argwaan werd niet gevoed. De situatie bleef ech
ter precair. Een „lijn" voerde intussen naar Hasselt en de andere 
naar dat grote gebouwencomplex aan de Boerhaavestraat in 
Weert . Gelukkig, na ongeveer drie weken klaarde de hemel in 
Neeritter en Ittervoort. 

Neeritter behoefde niet te evacueren, ofschoon het kruis of munt 
leek. Ittervoort. dichter bij het Maasfront, moest zijn intrek nemen 
in October bij zijn naaste buren, Neeritter en Kessenich en ging 
verder via de Drietak. Voor zeven weken. 
Ook de kerk van Ittervoort werd hoegenaamd niet beschadigd. 

KESSEL. 

10 Mei 1940. Alle mensen haast waren gevlucht naar de bossen. 
Een tiental Nederlandse soldaten sneuvelden. Van half vijf tot 
half acht hadden de priesters biecht gehoord in de kazematten. Om 
half elf v.m. kwamen de eerste Duitsers in Kessel, ongeveer 60 
man. 
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Pastoor H. Brentjens vertelt dat Kessel weet wat oorlog betekent: 
Kessel incasseerde bommen en duizenden granaten. B.v. 21 Juli 
1944, een nacht waarin geheel Midden-Limburg kraakte. Een 
vliegtuig stortte neer op de Markt en vaagde woningen en het 
gemeentehuis weg. Een akelig toneel in de nacht, hulpgeschrei van 
zwaar gewonden. Verbijsterende paniek. 
Later, onder van weerskanten loerend gevaar kwam een man te
recht in de mijnenvelden van Reuver—Beesel en hij werd naar 

.Kessel gevoerd over de Maas ondanks alles. Een ander man hield 
zich bij een razzia in de kerk schuil, heel kleintjes tussen de kinde
ren en de Duitsers ontdekten hem niet. 

Twee Duitsers werden doodgeschoten en 16 gijzelaars werden 
gevat. 

Met bewoners van Kessel—Eik werden 130 man gevangen ge
nomen op 8 October. 

In de middag van 17 November 1944 werd de toren opgeblazen, 
de parel van Kessel. De kerk werd tot aan de communiebank ver-
gruizeld, meubilair verloren. In het portaal zie ik nog het decora
tief vermaan : „Uw huis, O Heer, betaamt heiligheid." In een be
schut hoekje treuren O.L. Vrouw en Moeder Anna om de vijand
schap der volkeren. Het kerkhof vlak bij de Maasstroom is geheel 
ontluisterd. 

Op die dag werd ook het kasteel opgeblazen. De mensen moesten 
weg uit de buurt. Van het dynamiet werd „beter" verwacht, daar
om werd het kasteel later nog in brand gestoken. 
De bevolking van Kessel kon blijven, ofschoon het dorp van 19 
November tot 28 Februari frontgebied was. 
Bij de komst der Britten was de toestand voor de enthousiaste be
volking nog gevaarlijk, want het bleek spoedig dat in de „buurt" 
nog 500 Duitsers verbleven die slechts langzaam naar Baarlo 
weken. 

L I N N E . 
Uit aantekeningen van J. Aben, Kerkstraat, Linne, blijkt dat de 
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mannen op 28 September werden opgeroepen om voor de Duitsers 
te- gaan werken in Roer-Herten. Slechts 27 personen kwamen de 
\olgende dag, doch na dreiging met strenge maatregelen ver
schenen 300 man. Later daalde dit aantal met ongeveer tweederde. 
4 October 1944. Razzia voor graafwerk in Roer-Herten. 
Op 7 October gaf een Duits officier een praktische les op land
mijngebied. Dit aanschouwelijk onderwijs eindigde abrupt met een 
zware explosie. Soldaten werden gedood en de Meisjesschool, 
waarin de les werd gegeven, werd erg gehavend. 
8 en 9 November werd evacuatie gelast naar Vlodrop. Daar kwa
men slechts enkele gezinnen aan, de overigen zochten onderdak 
bij vrienden en kennissen. Bewoners over de Rijksweg, het Zuid-
Oostelijke deel der gemeente, konden blijven. 
Allerheiligendag stortte een vliegtuig neer met zeven man aan 
boord. Twee vliegers redden zich met hun valscherm. Een hunner 
was G. F. Patterson uit Winnepeg, Canada. Pastoor Canisius 
Hermans werd licht gewond toen op 22 November een bom viel 
naast het gemeentehuis. 
In November speurde de Duitse commandant uit Heel vergeefs 
naar een paar illegale werkers. Duitse soldaten lieten op 18 De
cember de brandkast van de Boerenleenbank springen. De brand
kast bevatte geen geld, enige boeken werden beschadigd. 
Linne werd vreselijk geteisterd. Willem Creemers was het eerste 
slachtoffer van granaten. De kerktoren werd 24 Januari, daags 
voor de bevrijding, opgeblazen. In December werden relikwieën uit 
de kerk vermist. 
Het stuwcomplex en de molen van P. Mestrom werden o.a. erg 

toegetakeld. 
De doopvont kwam onbeschadigd van onder het puin te voor
schijn. Een gedenkplaat achter in de kerk aangebracht zegt ons : 
„Dit Godshuis in Januari 1945 zwaar getroffen door oorlogsge
weld, werd door de zorgen van den Zeer Eerw. Heer C. Hermans 
hersteld in Februari 1946." 

93 

file:///olgende


MAASBRACHT. 

In 1940 sneuvelden aan Nederlandse zijde sergeant Wuisman, 
Schiedam en soldaat Fra, woonplaats onbekend. 6 9) 
Voor onze nijvere schippers was het in September 1944 een wan
hopige tijd toen de Duitsers in de haven van het Juliana-kanaal 
een „schepenkerkhof" vormden van ongeveer 200 schepen. Maar 
de schippers versaagden niet. 
Maasbracht lag van October tot Januari onder geallieerd artillerie
vuur. Meestal preludeerden de Duitsers met enkele schoten. Een 
rokende schoorsteen was voor de Engelsen ook vaak aanleiding 
om het vuur te openen. Vele burgers werden in 1944—45 gedood. 
Enkele Duitsers en Engelsen sneuvelden in het dorp. Bij de ge
spaarde windmolen zag ik het graf van Capt. J. C. Messent, K.A. 
30—1—1945. 
In het begin van October werden reeds branden in de kerktoren 
geblust. 7 November, toen de evacuatie naar Montfort plaats had, 
werden de diensten in de kerk gestaakt. Kerk en toren werden 
zeer zwaar beschadigd, alsook het orgel en de preekstoel. 
In St. Joost woedde dagenlang een verbitterde strijd, zodat te
recht een Duitser kon zeggen : „Sankt Joost war schrecklich..." 
Een bombardement op 4 November, granaten en raketten stichtten 
veel onheil in Maasbracht en Beek. 24 Januari 1945 kwam de 
bevrijding. Dit gebeurde betrekkelijk soepel, een huis ging door 
brand verloren. Van bevoegde zijde werd het gedrag van sommige 
geallieerde soldaten ten zeerste gelaakt. Van woningen die" ze niet 
in gebruik namen werd de inventaris kort en klein geslagen, enz. 
enz. Toen hun op dit ergerlijk gedrag werd gewezen, werd inder
daad schuld bekend. Zó waren de Duitsers, die wel vee stalen, e tc , 
toch nog niet opgetreden. 
De kerk van Maasbracht—Beek leek mij, althans uitwendig, min
der getroffen. 

69. Limburger Koerier, 21-5-1940. 
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Rector J. Hendrix gaf zijn priesterleven in de gevangenschap van 
Buchenwalde. 
Nabij de veldkapel werden in November 1947 de graven gevonden 
van F. baron van Lamsweerde, directeur Rotterdamse Bankver-
eniging, Roermond, en van mr. R. van den Boorn, directeur-secre
taris der Kristal Sodafabrieken in Herten. Op 20 Januari 1945 
waren zij door de Duitsers aangehouden, wellicht bij een poging 
om door de linies heen te breken, waarna zij werden gefusilleerd. 

MAASEIK. 

Ofschoon het stadje lange tijd in de frontlijn lag en granaten wat 
aan de huizen knaagden heeft het hoegenaamd niets geleden. De 
Weerstand leed er nog al verliezen. In het nabije plaatsje Ophoven 
speelden zich in de vroege morgen van 22 Mei 1944 hartroerende 
tonelen af. Razende jagers maakten jacht op de Engelse bommen
werpers die naar alle windstreken neerstortten. Een stortte in Op-
hoven neer, veel vee kwam om, vijf huizen brandden af. 
Een illegaal werker aldaar ontving na de bevrijding een foto van 
de Franse luitenant Roger Tortot met het opschrift: „A mes amis 
belges, en souvenir de leur aide." Op zekere avond zei een Frans
man „Le Bon Dieu a eté avec nous," waarop andere Fransen 
repliceerden : „Non, le Bon Dieu a eté plus avec nous-autres. A 
votre santé. . ." 

MAASNIEL. 

Veel geallieerde piloten enz. werden tijdens de bezetting geholpen. 
Einde Februari 1945 werd de kerk van St. Laurentius totaal ver
nield en verhuisde als puin naar Dennemarken. Ook Asenray 
werd niet gespaard. Grote graafwerken werden door de Duitsers 
aangelegd. 
Iemand te Maasniel vertelde nog interressante bijzonderheden over 
evacuatie, e.d., doch mijn zegsman wilde zijn naam niet noemen. 
Wanneer hij dit leest, dan ziet hij dat het op een regel minder 
niet aankomt. 
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MAASTRICHT. 
De grote kunstschilder Henri Jonas overleed daags na de be
vrijding van de Sterrestad. Door een ongeluk op de weg stierf 
24 Maart 1945 de actieve arbeidersleider Joh. de Koning. 
De opticien Pie Pans legde koelbloedig veel van de oorlogsge
schiedenis van zijn stad op een 8 m.m.-film vast. 

MARGRATEN, 
Rechts van de Rijksweg Maastricht—Vaals ligt op een plateau 
het Amerikaans kerkhof, bevattende ongeveer 20.000 gesneuvelden. 
Einde Mei 1946, 30 Mei is Memorial-Day, waren alle graven van 
het U.S.A. Military Cemetery geadopteerd. 30 Mei 1947 krans-
legging door Koningin Wilhelmina. 

MEYEL. 
Deze plaats was het toneel van een lange en felle strijd. Ongeveer 
60 boerderijen brandden af, de bevolking werd verdreven en de 
veestapel gedecimeerd. Fantastisch rijzen de kerkgeraamten op 
boven dit Peelland. Hier en daar ligt een vermoorde tank op haar 
rug en borden waarschuwen : „not cleared" en „Warning, bad 
road." Voor hun vertrek legde de Duitsers 'n slordige 18.000 
mijnen. 
In 1945 kon dan ook van grondbewerking weinig terecht komen. 
Dit goede land beloofde in 1946 een rijke oogst, doch op 8 Juni, 
de vooravond van Pinksteren, sloeg een zeldzaam hevige hagelbui 
de schoonste verwachtingen de bodem in. Ook nog in enkele an
dere plaatsen werd de oogst schier geheel vernield. In andere dor
pen, Stramproy b.v. hagelde 't wel ontzettend, maar omdat het 
windstil was tijdens de bui werd aan de veldgewassen haast geen 
kwaad gedaan. 
Voor Meyel e.a. werd een hulpactie in deze georganiseerd om de 
ontstane netelige toestand te overbruggen. 

MONTFORT. 
Een van de rampzaligheden van de oorlog was voorzeker de eva
cuatie. En vooral in de winter 1944—'45 kwam daarbij de haast 
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algemene klacht dat verlaten huizen later bleken geplunderd en 
wat dies meer zij. 
Of dat door Limburgers, Duitsers, Belgen, Britten of Amerikanen 
was gebeurd : zulke feiten^ degraderen de mens om van de ellendi
ge toestand van de evenmens te profiteren. Dat heet een gemene 
laagheid. 
Doch, en nu geef ik het woord aan pastoor J. Féron van Mont-
fort: „hoe erg de evacuatie ook is, in ons geval ware evacuatie op 
haar plaats geweest. 
Evacuatie is b e t e r . W a t Monfort beleefde was te erg." 
Missie-Zondag, 22 October 1944, toen al vluchtelingen uit Rooste
ren in het dorp, waren, vielen onverwacht bommen. Zes doden 
en overigens enorme schade. Grote verslagenheid. Direct was de 
geneeskundige dienst ter hand. 
In Januari 1945, op de 21e en 22e, b.v. werden nog veel grótere 
en schrijnender wonden geslagen in dit anders soezend dorpje ftch-
ter de Kamerberg. A l k huizen» zaten stampvol vluchtelingen uit 
Susteren, Echt, Koningsbosch, Stevensweert, Wessem, Maas-
bracht en Linne. 
Met die van Monfort bedroeg het aantal inwoners 7 of 8000. 
Mensen in doodsnood hurkten in de bezwijkende kelders terwijl 
enkele dagen dodenvogels wiekten over Kerkstraat en Rozenhofke. 
Gehele gezinnen werden weggemaaid. Ik hoorde in Montfort dat 
mensen in de kelders het triest granatenrefrein na de exploderen
de bommen als een onschuldiger intermezzo beluisterden. 
24 Januari 1945 was hier het oorlogsmonster bek-af. Het dorp was 
één woestenij, met gekraakte en verdwenen huizen, bomtrechters 
en ongeveer 180 lijken. 
Een massagraf werd gedolven op het schone kerkhof in de Rozen-
daalse buurt. Daar heerste de stilte nu. Een driekleurtje van ons 
land buigt zich over de offers. En groten en kleinen die ik vraag 
komen onder de indruk weerom van de ramp. Doch ginder hoor 
ik de Friezen bouwen aan een nieuw Montfort. W e nemen voor 
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vandaag afscheid van dit Vlootbeekse land met de bekende groet 
uit het kerkportaal: :„Geloofd zij Jezus Christus." 

N E D E R W E E R T . 

Het landgoed de Wetering en de hoeven Jan de Wi t t en Chris-
taen Huygens werden door de Duitsers in brand gestoken op 22 
September 1944. Genoemde huizingen stonden aan de Westkant 
der Zuid-Willemsvaart, richting Someren—Eind. 
Toen was het Westelijk deel der uitgestrekte gemeente reeds door 
de Britten bezet, doch verder wilde het niet meer vlotten. Het al
gemeen bidprentje van na de totale bevrijding bevat ruim 60 
namen. 
Over Nederweert, Eind, Leveroy en Ospel zijn vele gegevens be
schikbaar, zodat ik daaruit slechts enkele grepen doe. 
De toren van de St. Lambertuskerk van Nederweert werd veel 
door de Duitsers beschoten maar de reus hield zich vrij goed. 
Aan de Mgr. Kreyelmansstraat werd een groot Brits kerkhof aan
gelegd. 
Van 31 October tot 14 November werd het Eind erg door Engel
se granaten getroffen. Van Vossen, in de Heysterstraat, vernam 
ik dat op 28 September 1944. L.-sgt Lewis Cameron bij het eiland 
sneuvelde. Pastoor Obers van Laar verleende nog geestelijke hulp. 
In Mei 1940 vond sergeant Hoekstra zijn graf in het Eind, dat 
was al ongeveer het ergste wat toen in die waterwinkelhaak ge
beurde. 
Van 4 op 5 October 1944 staken de Duitsers de windmolen van 
J. H. Bruekers, Roeven, in brand. Zij werkte vanaf 1872. „Zelden-
rust," van 1829 werd 1 October door de Engelsen in brand ge
schoten. 
Reeds op 25 September vernielden de Duitsers de brug over de 
Noordervaart en twee dagen later brandden ze woningen plat 
langs die vaart. 
In de tweede helft van October moest de Schansstraat evacueren 
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op Duits bevel, doch in een half dozijn huizen bleven 150—200 
personen schuilkelderen. 
Op 24 September had de laatste dienst in de hulpkerk van het 
Eind plaats. Een geluk bij de vele ongelukken dat we nog niet 
met de bouw van het vaste bedehuis bezig waren, zoals gepland 
was, vertelt me bouwpastoor Brand. 
Aan gegevens van molenaar Andr. Veugen te Ospel ontleen ik 
het volgende : 
14 September 1944. Duitse troepen uit Frankrijk worden inge
kwartierd. 19 September. Vertrek naar Helden. 
20 September. Duitsers roven fietsen in Ospel. 
21 September. Geallieerde vliegers vallen Duitse stellingen aan 
bij de Zandberg en de Peel. 
21—22 September. Nieuwe Duitse troepen. 
22 September. De Duitsers worden langs de Noordervaart be
schoten. 
23—24 September. Enkele huizen op Horik moeten op Duits bevel 
worden ontruimd. 
25 September. Behoudens zes man, die aan de kerk achterbleven, 
verlieten de Duitsers Ospel. In de namiddag kwamen twintig En
gelsen. Vuurgevecht: een Duitsers gedood en een Brit gewond. De 
andere Duitsers vluchtten. 
26 September. Vriend noch vijand in Ospel, alleen de O.D. 
Een dag later weer Duitse patrouilles, die wachten uit zetten. Ook 
werd de toren gedeeltelijk vernield, daarna verdwenen de Duit
sers op gestolen fietsen naar de Noordervaart. 
Van 27 September—8 October steeds Duitse patrouilles in Ospel 
en geen Engelse. Op laatstgenoemde dag kwamen rond 4 uur n.m. 
Amerikaanse tanks vanaf Meyel en ze joegen de Duitsers naar de 
Noordervaart. In Ospel dacht men dat de oorlog was afgelopen, 
want de Duitsers wierpen hun wapens weg. 
9 October. Omstreeks 4 uur v.m. maken de Duitsers bekend op 
Waatskamp dat Ospel om 6 uur n.m. moet zijn ontruimd, 5 km. 
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van de Noordervaart. Ongeveer drie kwart van de bevolking ging 
naar Nederweert, Weeft en Someren. Ospel was intussen Nie
mandsland. 

13 October. Ongeveer 300 Amerikanen in Ospel. 16 October 
Amerikaanse .tanks kruisen door Horik. 

28 October. Duitse troepen bezetten andermaal Meyel, Deurne, 
Liessel en rukken op tot Heitrak. Ook bezetten ze Meyelse Dijk 
en Ospel. 

30 October. Duitse tanks waren in Ospel. 

31 October. De Duitsers leggen mijnen in de omgeving. Aller
heiligen. Amerikaanse tanks komen over de Zuid-Willemsvaart 
aan Sluis 13. 

2 November. De windmolen „de Korenbloem," waarin Duitsers 
zaten, werd beschoten. Een Duitser werd gedood. De dikke muren 
en ook de wieken kregen voltreffers. Ospel werd bevrijd. 
3 November. Amerikanen slaan een brug bij Sluis 14. 
20 November. Geëvacueerden, van passen voorzien, keren in Ospel 
terug. Tot zover Andr. Veugen. 
Langs de Noordervaart zien we waarschuwingen als „Mines in 
Verges" en „Shoe-mines," 
Het gesticht Stokerhorst werd totaal doorschoten. 
De kerk van Leveroy, naar het ontwerp van Jos. Wielders, werd 
Pasen 1924 in gebruik genomen en in 1925 geconsacreerd. Op 12 
en 13 November 1944, zo vernam ik van Theresia Hermans— 
Driessen, werd door de Duitsers de dynamietlading in de toren 
aangebracht. 

Twintig, minuten over twee, in de nacht van 14 op 15 November 
werd kerk en toren geheel vernield. Door de uiterst zware explo
sie stortte bovendien 'n zo goed als nieuw landhuis ten Zuiden der 
kerk totaal in, terwijl zich verscheidene personen in de kelder be
vonden, omdat de Duitsers hadden verzekerd dat het geen kwaad 
kon... Doch in de kelder leek 't of de grond enige meters zakte. 
Ja, men had ook wel 14 dagen in de toren gekapt. Na de ramp 
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stond bij de ruïne van het huis een wagentje met een revolver er 
naast.. . „Aber die Kirche passiert nichts," zo las ik Leveroy's sar-
carme op een broksteen der kerk na het bevrijdingsfeest. 
Zondag 29 Juli 1945 droeg pater Math. Baetsen op de kerkruïne 
zijne eerste plechtige H. Mis aan God op. Symbool van Goddelijk 
leven dat ook uit bouwvallen ontspringt. Het hoofdaltaar was vrij 
goed gespaard gebleven. Ten Zuiden der kerk (ruïne) werden on
geveer 25 Duitse gesneuvelden begraven. 
Omstreeks 11 uur v.m., 15 November 1944 kwam de eerste Brit 
met een stengun in de aanslag tussen de woning van G. Venner 
en de speelplaats. De eerste Tommies in Leveroy groeven zich 
aanstonds in bij de St. Barbara-zaal in de z.g. „Sjoolbaandj." 

N E E R . 

Dit dorp werd 17 November 1944 bevrijd. Vanaf die datum tot 
begin Maart lag het onder Duits granaatvuur. Half December 
moest het Oostelijk deel van Neer, dus de Maaskant worden ont
ruimd. De molen van Henri Nijs kon echter voor de overige bevol
king blijven malen en electrische stroom opwekken. De dynamo 
moest met zandzakken tegen granaatsplinters worden beschut. 
Met de vernieling van het torenspits kwam de M.-klok van Jo-
hannes Stockey op zachte grond terecht na een avontuurlijke zweef 
vlucht. Geheel verbogen zie ik aan een andere zijde de wijzer
plaat van het torenuurwerk. Veel werd beschadigd met de explo
sie en later leed de kerk nog veel van granaten. De St. Martinus-
kerk werd 19 December 1946 weer in gebruik genomen. 
Bij legio ander leed werden 15 Maart 1945 zeven spelende jon
gens door een mijn van hun dierbaren weggerukt. 

N I E U W S T A D T » 

Tussen de bevrijding van Sittard en Nieuwstadt lagen tien dagen. 
In die tijd, 19—29 September 1944 beukten de Amerikaanse 
kanonnen op het Geleen-dorp. 
Pastoor N . Mertens vertelt dat een zijbeuk der monumentale kerk 
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werd vernield. Eindelijk braken de Yankees door, in de omgeving 
werd gestreden. Maar met de bevrijding verstarde het front vóór 
Susteren en Echt. Het dorp kwam onder Duits vuur. 
12 November 1944. H. Mis om 5 uur namiddag. Er waren enkele 
honderden gelovigen in de kerk toen een beschieting begon die 
drie kwartier duurde. Eén dode. 
14 November, 8 uur voormiddag. Een man of tien in de kerk, toen 
de Duitsers een moordend vuur openden dat anderhalf uur duur
de. Drie man vluchtten in de brandkast der sacristie, anderen zoch
ten dekking onder de toren doch namen ook van daar de vlucht. 
De toren was eerst door de Duitsers en later door de geallieerden 
als uitkijkpost gebruikt. Begin November waren de Yankees door 
Tommies afgelost. Het kelderleven was begonnen. De toestand in 
de kelders was vaak ondragelijk. De kelders van Huize Wittem 
herbergden b.v. 165 personen. Het koken moest boven gebeuren 
en dan gooiden granaten letterlijk en figuurlijk roet in het eten. 
Omdat veel vee werd gedood, evenals op andere plaatsen, werd 
evenwel geen honger geleden. 

Op 18 en 19 November moest geheel Nieuwstadt evacueren naar 
Born, Geleen en Limbricht. Tijdens de evacuatie werd veel geplun
derd. Burgers spreken daarover hun verontwaardiging tegen me uit. 
Nieuwstadt telt ongeveer 30 doden door granaten en mijnen. 20 
Huizen werden geheel verwoest en zeer vele werden beschadigd. 
De prachtige St. Joannes-Baptista-kerk werd 23 December 1945 
weer in gebruik genomen. Pasen 1946 was ze weer bijna in orde. 
21 April werd in laatstgenoemd jaar ook een nieuw orgel inge
zegend. De prachtige kerk verrees als een sphinx uit haar as maar 
een kanon op de Markt herinnert aan de gruwel der verwoesting 
en de Noordkant van het viaduct in de Rijksweg naar Sittard zie 
ik nog gestut. Juist aan die kant las ik in de Duitse tijd de smeek-
beê : „Wilhelmienfje redt ons . . . " 

ODILIËNBERG. 
Dr. J. Meeuwissen van St. Odiliënberg werd door een noodlottige 
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vergissing der Nederlandse grenswacht op 9 Februari 1940 ge
dood. Het dorp, een steenworp ten Zuiden van de Roer gelegen, 
een riviertje dat graag aan annexatie doet, had veel te verduren 
in 1944—'45. In Paarlo weet men er ook over mee te praten. 
De kerk, een der schoonste en eerbiedwaardigste van Limburg, 
werd verwoest op de Berg. Ook koor en transepten werden ge
havend, maar dat komt wel in orde. 
Op ontreddende stenen las ik, o.a.: „Zantis de Frymersum 1387," 
en „Memento mori 1720 21 9 Bris obyt." 
Na de bevrijding was in het aardig gelegen Oranjehof enige tijd 
de sociale dienst van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers , ge
west Limburg, onder gebracht. Ik had daar de eer met enige man
nen van de G.O.I.W. met klinkende namen kennis te maken. T e 
zijner tijd, zo vernam ik, zou het Verzetswerk in een boek, daar
aan geheel gewijd, uitkomen wat interessant belooft te worden. 

OHÉ en LAAK. 

Ongerept door de oorlogshandelingen ligt daar „het huuske van 
Neerke," het geboortehuis van Moeder Magdalena Daemen, ach
ter het dijkje dat een grens trekt door de goede Maasweiden. 
Een gezin wiens woning werd verwoest heeft zijn intrek moeten 
nemen in het huisje met de rode tegels en blauwe pannen. Doch 
Mathilda Luyten van Laak verzekert mij, dat ik evengoed een be
zoek kan brengen aan dit goede huisje. 
Treden wij dan binnen met eerbiedige schroom, afdalend over de 
trapjes. De deur staat open. Moeder Magdalena ziet ons aan. Haar 
gelaat is eenvoudig en zacht, haar mond is een stille lofzang : 
„God zal er in voorzien." Zoals de Eerw. Zuster Germana Steegh 
van Heythuisen met piëteit spreekt over Moeder Magdalena Dae
men, zó spreken wij op deze gewijde grond even met God. Hier 
staan we in een betoverend brandpunt van goedheid en liefde, een 
wassende oase van rijkdom in een wereld van geestelijke nood en 
stoffelijke schraalte. 
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Haar beeld zien we vrijwel ongedeerd bij de doorschoten kerk 
van Ohé. Haar biddende lippen en zegenende handen zijn ge
weest naar Echt, St. Odiliënberg en Friesland waarheen het goede 
volk van het Dieterense land moest retireren. 

O V E R L O O N . 

Van 27 September—12 October 1944 sprak het oorlogsnieuws van 
„the battle of Overloon." De Duitsers zeiden : „Hier hilft kein 
Heldentum," en een gevleugelde Engelse uitdrukking was : „It is 
mud, mines and wood stiff with the enemy al the way." 
In een Normandische worsteling werd de Duitse tegenstand door 
de 3e Britse infanteriedivisie onder maj.-gen. L. G. Whistier ge
broken. Op 12 October 1944 werd het dorp door 100.000 Engelse 
granaten gebombardeerd. Omstreeks 18 October werd het ver
woeste dorp „bevrijd." 

Overloon en Vierlingsbeek werden door Noord-Hollandse plaat
sen geadopteerd. 
25 Mei 1946. Opening van het oorlogsmuseum „de Kleffens." 

POSTERHOLT. 
Enige huizen werden verwoest, andere hebben betrekkelijk weinig 
geleden. De toren werd, aldus verneem ik van pastoor J. Lucas-
sen, 24 Januari 1945 vernield. Beelden konden uit de kerk gered 
worden, de banken niet. 

De victorie kwam 26 Januari van uit Putbroek. Vergeleken met 
Vlodrop kreeg Postert niet veel granaten te verwerken. Toch 
waren er doden door granaatvuur en later door mijnen. Na de 
komst der Engelsen moest naar Zuid-Limburg worden geëvacu
eerd. Voor de bevrijding waren er ongeveer 4000 evacuées, zodat 
de bevolking tot 7000 zielen was gestegen. Er waren b.v. de 
parochie-geestelijken van Susteren, Dieteren, Roosteren en 12 
paters Lazaristen uit Susteren. 
Ofschoon omkranst door granaten werd de schone kapel „Aan 
Maria, 2 Juli 1939" slechts licht beschadigd. 
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19 October. De Duitsers hielden razzia. 
Rector George van den Boorn werd 29 October door de Duitsers 
gegrepen en 5 November d.a.v. gaf hij zijn rijk priesterleven te 
Effeld. Bij de tweede verjaardag der bevrijding onthulde burge
meester Mackelenberg een gedenksteen voor de Rector die zijn 
leven voor God en Vaderland offerde. 

REUVER. 

Van één huis waren bij de bevrijding slechts drie dakpannen weg, 
zegt pastoor Nic. Viegen, laconiek, alle overige woningen waren 
van licht tot zwaar beschadigd. 
19 November 1944 kwamen de eerste Engelse granaten neer op 
het dorp. Op een enkele uitzondering na sneuvelden die dag alle 
ruiten in kerk en pastorie. 
Reuver werd van uit de richtingen Baarlo en Neer beschoten. De 
toren werd fel bestookt op 14 December en 18 Januari. Omdat de 
Engelsen het erg op de toren hadden gemunt, liet men het toren
spits afbreken. De St. Lambertus-kerk werd niet dermate als 
Beesel's Godhuis getroffen. Het Christus-Koning-monument van 
wijlen Aug. Falise, aan de Pastoor Vranckenlaan, bleef ongedeerd. 
Op 11 en 12 Februari 1945 moest worden uitgeweken naar 
Kaldenkirchen. Ongeveer 1000 personen moesten naar Drenthe 
en Friesland vervoerd. Na de bevrijding, 1 Maart, keerden ze 
geleidelijk terug. 
27 October 1946 werd het monument voor de gevallenen ont
huld. Inscriptie : „Hun lijden en sterven zal nooit vergeten wor
den." 

ROERMOND. 

„Voor" Vader Bisschop, met eerbied en liefde, voor mijn vrienden 
en allen die daar wonen op de drempel van de dood.70) 

Aldus leidde Pieter van der Meer met Kerstmis 1944 zijn artikel 

70. Nieuwe Eeuw, Kerstmis 1944. 
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in waarin het zware kruis werd getekend dat oos aad Remunj 
kreeg opgelegd. 
Pater Vermeulen S.J., Jo Hansen, mr. E. Franquinet en dr. van 
Gelder hebben intussen een deel van die nood en ontbering ge
boekstaafd. 
Met een variant op een ,,In Memoriam" aan Paul Windhausen 
gewijd konden wij zeggen over de Roerstad : 

„Wij zagen haar liggen in 'n vuur- en vlammen kist 
in schrijnend leed gewikkeld en gebonden, 

doch vrank en vrij, als niemand haar ooit wist 
hebben wij in Maart haar wenend teruggevonden." 

Intussen waren aanslagen gepleegd op goede vaderlandse deug
den, op rechten van menselijkheid, op leven, bezit en cultuur. 
Met zovele anderen zijn drs. Leo Moonen, pr., Max Guillaume en 
Jan Thomassen van d a t leed verschoond gebleven. N a de be
vrijding reisde ook pater Lodewijk Bleys spoedig naar de Hemel. 
Onze goede Bisschop keerde in het voorjaar van 1945 in zijn ver
trouwd diocees terug. En overal waren zijn kinderen in Limburg 
blij gestemd en dankbaar. 
Sedert 7 October 1947 weet Mgr. Dr. G. Lemmens zich in zijn 
zware verheven taak gesteund door zijn Coadjutor, Mgr. Dr. J. 
Hanssen, eveneens een kenner en vriend van het grote volk van 
het kleine Limburgse land. 

ROGGEL. 

Het torenspits werd vernield op 15 November 1944, 6.15 uur 
n.m. Ook de molen van J. Smeets werd opgeblazen. 
Tegen de middag van 16 November, of om iets precieser te zijn 
volgens mededeling van Cor Pijpers, omstreeks half elf, ver
schenen de eerste Engelsen in het dorp. 
Later werd Roggel door de Duitsers van over de Maas beschoten. 
In een woning werden Engelse soldaten door granaten gedood. 
Veel evacuées, o.a. uit Neer werden opgenomen. 
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ROOSTEREN. 
Bij de gesneuvelden van 10 Mei 1940 dienen alsnog soldaat W . 
Bellen en res.-kapitein P. Braun te worden vermeld, anderen 
noemde ik reeds vroeger. 
In Roosteren haperde de bevrijding. Terwijl aan de Westzijde van 
het Juliana-kanaal op 30 September 1944 Oranjeliederen werden 
gezongen, geraakte Oud-Roosteren en andere dorpen steeds die
per in de Duitse put. Aan de Amerikaanse tanks aan gene kant 
beleefde men geen plezier. Op 18 Januari 1945 volgde na vele 
ellende de bevrijding. 
De „Illegaliteit" vond in Roosteren een vruchtbaar arbeidsveld 
bij de firma Peters en Co. 
Pastoor Riga zegende op O.L. Vrouw-Lichtmisdag 1947 de 
gelofte-kapel te Roosteren—Kokkelert in. 

STEVENSWEERT. 
Het oude stadje werd zwaar getroffen : vijf maal te moeten vluch
ten zou al erg genoeg zijn zonder het verwenst artillerievuur. 
Talrijke vernielingen grepen plaats. Van 30 September op 1 Octo
ber werden „Houben" en de „Krets" vernield, van 14—15 Octo
ber brandde „het W i t Paard" af en 19 October werd Walborg 
in branóS geschoten. 
De kerk en het gemeentehuis o.a. werden zwaar getroffen. Op 
het kerkhof vind ik de graven van Gerard van den Bergh, ge
vallen bij Ar kei 14 Mei 1940, en overgebracht naar Stevensweert 
Februari 1941, en van Cpl. Semal, K. A. 2 October 1944, van de 
Ie Belgische Brigade. 
De Hompeschermolen, de primus inter pares, bleef gespaard al 
werd de reus een half uur lang beschoten om een 50 treffers te 
incasseren. 
Deze windmolen is een zeer merkwaardig bouwwerk, door histo
rie, architectuur en ligging in het landschap. Moge deze molen 
steeds die aandacht der autoriteiten verdienen, zo gerechtvaardigd 
in deze. 
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STRAMPROY. 
Eén ernstige razzia. Een paar kleinere van de S.D. Twee vrij
willigers stierven in Japanse gevangenschap en een burger over
leed in een Duits concentratiekamp. De ontvanger van het grens-
kantoor, Meyer, keerde met een geschokt gestel uit Oranienburg 
terug. 

SUSTEREN. 
Hier begroetten eens christelijke maagden elkaar met de schone 
naam van zuster. 7 1) Broeders in 1944—1945 waren minder vrien
delijk jegens elkaar. Welk een jammerlijk beeld bood b.v. de ge
hele Rijksweg, die het overigens in Susteren op zijn gemak doet, 
na de bevrijding. Vrijwel alle huizen werden doorschoten, anderen 
brandden weg, stammen en kruinen van bomen gewond. Drie 
maanden evacuatie. 
Als een wonder bleef de kerk van de H. Amelberga van onher
stelbare vernielingen vrij. Zeker, bij de doopkapel is een gat ge
slagen, waar men om zo te zeggen met paard en wagen door zou 
kunnen binnenrijden. Vlakbij staat Franciscus Poverello die met 
vrouwe Armoede een heilig huwelijk sloot. Wanneer wij, een 
Rotterdammer en ik, afdalen in de crypte dan zien we ook daar 
enkele schrammen. Deze kerk is ongeveer 1000 jaar oud. 

SWALMEN. 
Van pastoor Fr. Hoen vernam ik de volgende gegevens. 
De monumentale toren werd 7 Februari opgeblazen, de dakruiter 
op 9 Februari. In Januari werden de bruggen al geladen en op 
28 Februari vernield. St. Nepomucenusbeeld gered. 
De grote klok, aan O.L. Vrouw toegewijd, van Joannes Bourlet, 
1679, keerde uit Hamburg terug. De grootste klok van Alexius 
Petit, 1753, keerde niet weer. 
Russische krijgsgevangenen, zo hoorde ik van anderen in Swal-
men, en Russische meisjes moesten in de schanstijd graafwerk 

71. H. Welters : Limb. Legenden, blz. 83. 
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maken. Heel en Wessem werden door Duitse granaten bestookt. 
Einde Januari en begin Februari moest de plaats op last der Duit
sers worden ontruimd. 'Van de ongeveer 5000 inwoners beland
den er naar schatting 4000 in ons Noorden. Enigen keerden pas 
op 31 Mei terug, anderen in Juni. 
Bij de evacuatie naar Bruggen moest de tocht te voet worden aan
vaard, in vogelvlucht reeds ruim 10 km. Het verblijf aldaar was 
onvergetelijk. Sommigen hadden paard en kar meegenomen, om 
daarna have in Duitsland te moeten verkopen. De evacuatietrein 
werd 8 Februari 1945, tussen 5 en 6 uur n.m. door een achttal 
geallieerde vliegtuigen beschoten. De trein kwam tot stilstand en 
hartverscheurende kreten en gebeden stegen op. W i e kon, verliet 
de trein en zocht dekking, b.v. in een nabij bosje. Maar meerderen 
uit Swalmen en andere plaatsen kwamen om bij de ramp in Wesel . 
Ook in Swalmen lieten velen het leven, eerst door granaatscher
ven en na de bevrijding, op 1 Maart door de Amerikanen, door 
landmijnen. 

Op 17 September 1944 richtte de Ortsgruppenleiter der N.S.D.A.P. 
Swalmen, een dringende oproep tot de mannelijke bevolking van 
15—60 jaar om direct met een schop naar het Marktplein te 
komen. Alle verleende vrijstellingen werden daarbij ingetrokken 
en wie in gebreke werd bevonden zou worden gearresteerd en 
doodgeschoten. 
Na die dreiging volgden pl.m. 700 aanmeldingen. 
Ook toen gereedschappen van de „Organisation Todt" in het on
gerede waren geraakt, boterde het niet te best. 
Kerkgewelven en een Renaissance-biechtstoel werden door de 
torenval vernield, o.m. Boekoel werd ook geteisterd doch men weet 
er aan te pakken. 
Het kerkje van Asselt, waarvoor men de hoop al had opgegeven 
in plaatsen buiten Swalmen tijdens de laatste oorlogswinter, man
keert zo wat niets... en dat ofschoon honderden granaten van 
Engelse kant op één dag naar het dorpje werden gestuurd. Maar 

109 



dat naargeestig geblaf was niet alles. Pastoor Jos. Muller en 22 
andere personen werden op 27 November uit de kelders gehaald, 
verdacht van „terrorisme," etc. Velen met onvoldoend schoeisel 
en kleding en dan tippelen, tippelen naar Hillenraad, Boekoel, 
Asenray, Maalbroek, Maasniel, Swalmen, Bruggen... Pastoor 
Muller ter dood veroordeeld wegens „spionnage..." Dan een vijf
daags ondergronds verblijf in de puinstad München-Gladbach, 
mensonterend. 

Een trein kwam op 5 December aanschuiven in het duister... Ge
drang van gaanden en komenden... Pastoor Muller „stapte uit" 
en hij vroeg eens * terloops het perron voor Kaldenkirchen. Er 
kwam nog wel eens 'n Zugske.. . Tot Boisheim en daar uitgestapt. 
De pastoor informeerde in het geëvacueerde dorp. Ja, een reisge-
legenheid kwam er wel, want Duitse soldaten, die versterkingen 
maakten in Beesel, gingen ook die kant op. En wat later huppelde 
een Duitse auto in razende vaart over het geaccidenteerd grens
gebied. Al kon pastoor Muller voorlopig niet naar zijn Asselt 
terugkeren op 6 December: we zouden hemzelf en zijn parochie 
geen guller Sint aan de hand hebben kunnen doen, in dit geval... 
W a n t het was de herder gelukt in het Duitse een officier-kunst
kenner te spreken die graag een degelijke „Schütz" voor Asselt's 
monumentaal kerkje ontwierp en fiatteerde. Een garantie die van 
kracht was nog in Lentemaand 1945. 

Enkele hofbewoners evacueerden naar Lobberich, anderen gingen 
1 Februari naar Bruggen en verder naar het Noorden. 
Na de evacuatie brachten de Duitsers op elk huis een rood papier 
aan met de volgende inhoud : 

„Waarschuwing. Ontruimd gebied! Nederlandse bur
gers die in dit gebied zonder geldig „ausweis" worden 
aangetroffen worden als spionnen of terroristen be
schouwd en gefusilleerd." 

„De Commandant." 
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Tijdens de Engelse beschieting was het niet te harden voor mens 
en dier. Toch wisten de Britten wel enige „good-will" op te bren
gen om ten gerieve van eventueel zwaarmoedige Duitsers een 
gast „Passierschein" over te kraken. W i e nog in het bezit is van 
zo'n geval zal moeten toegeven dat enig psychologisch talent aan 
de opsteller niet kon worden ontzegd. 
Het museum van Asselt kreeg voltreffers doch was gedeeltelijk in 
de crypte ondergebracht. 
In October—November 1944 werden 180 illegalen per bootje over 
de Maas gezet. De gevlogen vallende forten, die mateloos leed 
op hun debet hebben, spaarden Asselt voor al te grote onheilen. 
Het beeld van Christus-Koning, uit de Beeselse School (kunst-) 
werd in 1943 op het Koningsfeest ingezegend. Het staat in Ascloa 
op een uiterst gevoelig landschappelijk punt, ook in verband met 
de Bloemprocessie. 
7 Maart 1945 keerde pastoor Muller in Asselt terug. Slechts 51 
parochianen waren er in dat jaar om het Opstandingsfeest in het 
dorpje te vieren. De anderen hunkerden naar huis, in Groningen 
of Friesland. 
Eén kip en enige katten hadden de oorlog in Asselt overleefd. 

T E G E L E N . 

9 September 1944. De Duitse Hitler Jugend en Russen verrichtten 
Schanz-arbeit. Ongeveer 1200 Russen en Poolse vrouwen en meis
jes werden in die dagen in fabrieken, zalen, scholen en bij parti
culieren ondergebracht. 
Enkelen kregen op 14 September vrijstelling, de overigen moesten 

.helpen spitten. Velen doken onder in de dorpen aan de overkant 
der Maas. 
Op 5 November kwamen veel vluchtelingen uit Venlo naar Tege-
len. Ook uit gedeelten van Tegelen, waaronder haast geheel Steyl. 
Tegelen werd 3 December gruwelijk door brisant- en fosforgra-
naten getroffen : 58 doden, 68 zwaar- en 69 licht gewonden. 
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Tweede Kerstdag 1944 was er een plechtig Lof in de noodkapel 
van het ziekenhuis waarin door pastoor E. Keuller en andere ge
tuigen, vertegenwoordigers van het Tegelse volk, de plechtige 
gelofte werd afgelegd van in 25 jaar geen carnaval te vieren wan
neer Tegelen van evacuatie, hongersnood en verdere oorlogs
rampen gespaard bleef. 
Tegelen bleef vrij van evacuatie. 
Kapelaan A. Tijssen droeg 24 December de H. Mis in een huis
kamer op voor 60 buurtbewoners. Deze priester hield een toe
spraak aan de hand van deze tekst : 
„Morgen komt de Verlosser. Hij is God en alles behoort Hem 
toe." 7 2) Onvergetelijk. 

THORN. 
Nadat de Duitsers in September 1944 over het kanaal Wessem— 
Nederweert waren gejaagd hadden plaatsen aan de vrije kant, van 
Thorn tot Nederweert, van Duitse terreur te lijden. In Thorh werd 
daar spoedig een stokje voor gestoken door het optreden van bur
gemeester Spierts waardoor de oude residentie vlugger werd be
vrijd. Thorn lag lange tijd onder Duits vuur hetgeen evacuatie 
betekende. 
Volgens pastoor Wouters begonnen de Duitsers de St. Michaëls-
kerk te beschieten op St. Michaëlsdag, 29 September, ongeveer uit 
de richting Panheel. Op 28 September, 26 October en 27 November 
1944 werden burgers gedood. Het spits van de toren werd later 
ook fanatiek van andere kanten beschoten, zodat het vlek-beeld in 
de herfst zich wijzigde. De monumentale tempel zag er in het voor
jaar 1945 jammerlijk uit, erger wellicht dan Thorn over het ge
heel. Ch. Luis, de nestor der Thornse muzikanten en dichters, leg
de in een verzenbundel de oorlogsgebeurtenissen van de plaats 
vast. 
Rector H. Cuppes, die met „Groenenberg" naar Mechelen aan 
Maas was geëvacueerd, overleed aldaar op 83-jarige leeftijd. 
72. Tegelse Courant, 1945, passim. 
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De Belgische troepen die Thorn op 25 September bevrijdden en 
direct een akelige nacht beleefden in de Wilhelminastraat, brach
ten nog een bezoek aan deze omgeving op 10 Maart 1946. 
Het landgoed Hagebroek werd een puinhoop. De bekende eeuwen
oude kapel van O.L. Vrouw van Loretto, beter bekend als Thor-
ner Linden, kwam de vurige storm beter door. Een afgeschoten 
lindetak deukte de biechthal. Van de parochiekerk werd o.a. het 
orgel en een zeer prachtige antieke orgelkast vernield. Glasgebrek 
was er overal, bij andere noodwendigheden. 
De versiering van de Wijngaard, waar Motké ondanks alles op 
zijn post bleef, was bij de bevrijdingsfeesten, 31 Augustus 1945, 
niet slecht en de bomen der Wilhelminalaan droegen weldadige 
kleuren. 

VENLO. 
Zondag 5 November 1944. Het Venlose hart roept ach en wee. 
Van de ene kant tot de andere waggelen boven de stad logge 
vlammen. Ons lief heem brandt en in de onrustige ademtocht van 
de nachtwind gloeien de schijnsels zover langs het wolkendek, dat 
heel Noord-Limburg nu moet weten : de stad van Valuas brandt, 
de stad van St. Maarten brandt." 73) 
Inderdaad, volgens mijn dagboek was deze brand in mijn woon
plaats Stramproy, die in vogelvlucht 36 km. van Venlo ligt ver
wijderd, goed waar te nemen als een grote brand. Een paar maal 
heb ik Blerick en Venlo vlak na de bevrijding bezocht. W i e het 
anders niet wist kon goed van de Venlose kant aan de Blerikse 
bomen zien : daar is een vurige vloed neergedaald. 
Interessant zijn daarover reportages direct na Blerick's bevrijding, 
begin December 1944. 7 ) 

V E N R A Y , 
Op de puinen van het klooster Jeruzalem 75) werd in Juni 1945 

73. Martien Blondel: Die Swaere Noodt, blz. 20. 
74. Sunday Pictorial, 10-12-1944. 
75. Herman Moerkerk: Verwoest Nederland. 

113 



opgevoerd „de Mens Hioob," van pater Jacq. Schreurs M.S.C., 
een aangrijpend stuk van vuur en leed, ramp, ontferming en Gods
vertrouwen. 
Venray werd ook zeer zwaar getroffen, ongeveer 250 doden. Veel 
van de lotgevallen worden door P. Cunibertus Sloots verhaald in 
Bijdragen van de geschiedenis van de Provincie der Minderbroe
ders in de Nederlanden, Bundel IV (1947) blzz. 170—268. 

VLODROP. 

Van uit Posterholt werd het dorp in elkaar geschoten. Soms lag 
het dorp drie kwartier lang onder artillerievuur. Men was en men 
blééf in de kelder. Na zo'n oorverdovend spektakel dacht men 
vaak : nu is wel alles er aan gegaan, vertelt de vitale oud-pastoor 
Jos. Martens. Dan viel het nog wel een ietsje mee... 
De kerk werd 11 Februari 1945 om 11 uur opgeblazen. Een poging 
was al eerder gedaan. „Deutschlands Sieg Europa's Rettung," 
werd op een muur gekalkt. 
Veel meubilair in de kerk ging verloren. Het gemeentehuis werd 
een zeef, het beeld Prudentia, van wijlen G. Krekelberg, een ge
schenk, werd vergruizeld. Kloosterpark totaal ontredderd. 
De Eerw. Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid hadden veel 
vluchtelingen opgenomen. Het water wies in de kelders. Evacuées 
verkleumden. Ontzettende toestand. Dagelijks moesten 1200 em
mers water worden geschept. 
Geallieerde vliegtuigen trachtten 26 Januari 1945 de Roerbrug te 
bombarderen. Mis : negen doden. Later vernielden Duitsers de 
brug. 
Evacuatie. 
„St. Lodewijk" belastte zich met de jeugdzorg van N.S.B.-kinde-
ren. In December 1945 waren er 270 jongens en 120 meisjes. 
Nijpend woningtekort bij de bevrijding. Friezen voorzagen er aan
stonds gedeeltelijk in. Vlodrop kreeg door de noodwoningen, even
als Venlo en meer geteisterde plaatsen, een semi-Oosterse stempel. 
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WEERT. 

Invallen en razzia verwekten opschudding. De Gestapo begon al 
op 27 November 1940 in de Tricotagefabrieken 7 6) Op de fatale 
datum 21 Juni 1944 werd Weer t opgeschrikt door de omsingeling 
van het Pensionaat der Eerw. Broeders aan de Korenmarkt. Een 
groot aantal lieden van de S.D., Grüne Polizei, Wehrmacht en 
„Landwacht," deden een overval op de z.g. Duikraad, die aan
wijzingen zou geven hoe de nieuwe distributiestamkaart aan de 
duizenden onderduikers zou worden verschaft. Door verraad van 
een ontrouwe illegaal kwam de affaire aaui het licht en acht ille
gale werkers werden gearresteerd. 7 7) De gevolgen bleken later 
zeer ernstig. Br. Valentinus (A. Merkx) en kapelaan J. Naus kwa
men om in het kamp met de weerzinwekkende naam Bergen-
Belsen. Ter nagedachtenis van kapelaan Naus zal in zijn geboorte
plaats Helden—Egchel een steen van de aldaar te bouwen kerk 
de inscriptie dragen : „Ter nagedachtenis Jac." Naus, pr. 1913— 
1945." 

In Vught werden o.m. illegalen uit Weer t gefusilleerd op 5 Sep
tember 1944. 
Begin September 1944 heerste bij veel boeren een anti-dorsstem-
ming, omdat de vrees van de boeren niet denkbeeldig was, dat de 
Duitsers op hun terugtocht ook gedorsen graan zouden meenemen. 
Door een anti-dorsploeg werd in de nacht van 3 op 4 September 
een dorskast onklaar gemaakt bij de Trancher, Boshoven. 
Swartbroek moest op last der geallieerden evacueren. Van pastoor 
Raeven vernam ik, dat de eigenlijke ontruiming van het dorpje 
duurde van 6—24 November. Op 1 October waren sommigen al 
vertrokken naar Leuken, Tungelroy, Altweertheide, enz. De kerk 
bleef op haast wonderlijke wijze gespaard, ook het bekend kapelke 
van de H. Gezusters, Bertilia, Eutropia en Genoveva. 

76. Bera-pers, 13-12-1945. 
77. Land van Weert, 15-6-1945. 
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Op het kerkhof zag ik de graven van een onbekende Duitser en 
52 geidentificeerde Engelsen. 
Enige aantekeningen van Leo Beelen, Hzn., Tungelroy : Na de 
vele bominslagen op Zondag 7 November 1943 rukte de Lucht-
beschermingsdienst uit om ontstane branden te blussen. Op weg 
naar Wevershof moest de ploeg op last van vier Duitsers éérst de 
vele Amerikaanse luchtpostpamfletten verzamelen. 
Na de bevrijding ging een belangwekkend „logboek" van het 
N.A.D.-kamp „de Wallen" geheel verloren. 
Op blz. 136, onder het hoofdstuk Oorlogskroniek, van „Haga 
Mariana," 1648—1948, van Pater Cunibertus Sloots, O.F.M. 
lezen we o.a.: 
„Op 29 November 1944 reikte Veldmaarschalk Montgomery in 
de aula van het Bisschoppelijk College te W e e r t decoraties uit. De 
hoge gasten gebruikten de lunch in de hereneetzaal." 

WESSEM. 

Op 10 Mei 1940 had de bevolking reeds een glimp van de oorlog 
aanschouwd. Tot tegen de middag moesten de kelders een wijk-
plaats bieden. Aan onze kant vielen sergeant Reinders, Weert , 
C. v. d. W a l , Reeuwijk, Breekmans, Best, Onderdijk, Dalfsen, 
Ridderman, Dalen en Bovenkamp, Veenendaal. 7 8) 
Naar verluidt waren er tien Nederlanders gesneuveld. 
Na een betrekkelijk kort bloedbad zag men in Wessem drie dagen 
lang de vijand ons land binnenrukken met allerhande oorlogstuig. 
Duizenden granaten werden in 1944—'45 op Wessem afgevuurd 
verzekert me pastoor Steinhart. Op 25 September werd de voor
malige „Rijckxstadt" voor de eerste maal door de Engelsen be
schoten. Na de razzia van 8 October volgde evacuatie, op Duits 
bevel, 31 October. Wessem's gewolkte goede vee liep klagend en 
hongerig rond. Op één plaats in de Kloosterlaan werd de gehele 
varkensstapel bijeengedreven. 

78. Limburger Koerier, 29-5-1940. 
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„Evacuatie... wat een akelig woord..." zo schreef Anna-Gielen-
Tijssen terecht in haar verzen. Eén vertraagde film van weemoed, 
tobberij, teleurgestelde hoop, verdriet op 't levenspad in veelvoudi
ge schakering : bij de overtocht spuwde een geallieerd vliegtuig 
vuur over de Maas. Maasbracht, Linne, Hora, Heel; in Wessem 
terug op 4 Maart en de 12e naar Bree... Anderen geraakten in 
Montfott: gelijk velen kwam burgemeester Tijssen met de zijnen 
om.. . 
Stil gedragen leed vocht met de laatste optimistische reserves. 
En dan tóch die blije terugkeer in de pitoreske straten i Vreugde 
die velen een ogenblik te machtig werd. Tranen zonder verdriet. 
17 November 1944 werd Wessem van Duitsers bevrijd. In de nacht 
van 8—9 November werd de monumentale windmolen, een z.g. 
stenen grondmolen, opgeblazen. Vóórdien was de molen al zeer in 
zijn wieken gehavend door Engelse granaten. Ook het kerkje, een 
juweel van glorie, werd door de Duitsers op 10 November 1944 
tot een bouwval gemaakt. „Levensgevaarlijk" lees ik bij de ruïne, 
en, op een ingebouwde zerk t „Renier Vogels 1697..." Evenals op 
andere plaatsen, b.v. Beegden, Buggenum, Maasniel e.a. werden in 
1948 oudheidkundige opgravingen gedaan op het kerkterrein van 
Wessem. De kerk zal, vergroot, in oude stijl worden opgebouwd. 
Op de plaats der doorschoten oude kapel bij de spar aan de Markt
straat verrees een schone nieuwe kapel. Gelijk elke rechtgeaarde 
Nederlander houdt de Wessemer van aanpakken. 
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BESLUIT. 

Ofschoon de moeilijkheden in het geplunderde en verarmde eigen 
land al groot waren nam bovendien de algemene toestand in 
Nederlands Indië of Indonesië, na de Japanse capitulatie op 2 Sep
tember 1945, veel zorgen van onze Regeering in beslag. 
Zeer zwaar zijn de offers die door tallozen, ook uit onze streken, 
moeten worden gebracht overzee. Moge spoedig een bevredigende 
en duurzame oplossing gevonden worden tussen partijen in het 
waarachtig belang van Oost en W e s t en ons land. 
Groot is nog de geestelijke en stoffelijke nood in de ontredderde 
wereld. Moge echter dra de Vrede gegeven worden, rechtvaardig 
en bestendig aan blanken en kleurlingen, wanneer zulks met Gods 
raadsbesluiten strookt. 

De twee ernstige lessen van de oorlog dienen een andere, meer 
bewuste richting te geven aan ons leven : 

„diep-godsdienstig denken, want God is meester van ons 
leven ; 
maatschappelijk voelen, want wij hebben ook de zorg voor 
onze medemensen." 7 9) 

„De stromen verheffen, o Heer, — de stromen verheffen hun stem." 
„De stromen verheffen hun golven; — maar boven het gebruis der 

wijde wateren," 
„Boven de wonderbare branding der zee — is de Heer wonderbaar 

in den Hoge." 8 0) 

79. Pater dr. Fidentius van den Borne, O.F.M.: Bouwen aan Herrijzend 
Nederland. 

80. Psalm 92 (143). 
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