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Voorwoord 
 
Alhoewel Heemkundevereniging Mechelen al meerdere keren in de halfjaarlijkse Kroniek artikelen 
over de Tweede Wereldoorlog heeft gepubliceerd, willen we toch dit jaar extra stil blijven staan bij 
onze bevrijding. 
 
Het zijn roerige tijden tijdens het laatste half jaar van 1944. De geallieerde troepen rukken op vanuit 
Frankrijk en op 13 september wordt Mechelen bereikt: we zijn bevrijd! Veel Mechelenaren kunnen 
zich die bewuste maanden nog goed herinneren. 
 
Wij vinden het heel fijn dat zij hun herinneringen met ons hebben willen delen. Een stukje Mechelse 
geschiedenis blijft op deze manier voor de toekomstige generaties bewaard. 
 
We zijn er trots op dat wij, bij gelegenheid van de 75e gedenkdag van onze bevrijding, u dit 
gedenkboek kunnen aanbieden. Wij hopen dat u het werk van Heemkundevereniging Mechelen 
waardeert en dit boek de moeite van het bewaren waard vindt.  
 
Grote dank aan de samenstellers van deze Speciale Uitgave en aan allen die deze extra uitgave 
mogelijk hebben gemaakt. 
 

Namens het bestuur,  
Silvain Douven, voorzitter 

 
 
Ten geleide 
 
Bijzonder blij zijn we met de schenking van een (kopie) dagboekje van Mechelenaar Albert Géron. 
Hij heeft tijdens de maand september 1944 de gebeurtenissen van alle dag aan zijn dagboek ‘De 
laatste dagen van de oorlog’ toevertrouwd. Aan de hand van zijn dagelijkse notities nemen wij u mee 
naar de maand september 1944.  
 
Verder mogen we gebruik maken van een extra uitgave van Dagblad De Limburger ‘D-DAY in Zuid-
Limburg’ waarin de bevrijding van uur tot uur, van plaats tot plaats is opgetekend. 
 
Onze dank gaat ook uit naar amateurhistorici die gespecialiseerd zijn in de troepenbewegingen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog en van wie we, zonder anderen tekort te willen doen, twee 
personen willen noemen: Karl Cransveld en Arno Lasoe. 
 
De dag ‘woensdag 13 september 1944’ roept bij vele Mechelenaren emotionele herinneringen op. 
Als men begint te vertellen komt vanzelfsprekend de tijd ter sprake van de Duitse bezetting. 
Vanwege het historisch perspectief staan we daar dan ook kort bij stil. 
Een gevoelig punt blijft de collaboratie met de Duitse bezetter evenals het optreden van de 
Ordedienst. Uit privacy-overwegingen is besloten, waar nodig, de verhalen te anonimiseren.  
 
Nadat Mechelen bevrijd is, moeten de inwoners van Kerkrade nog vluchten voor het oorlogsgeweld. 
Veel Kerkraadse gezinnen zijn ook in ons dorp geëvacueerd geweest. Daar wijden we een apart 
hoofdstuk aan. 
 
13 September 1944 is een mijlpaal, maar voor velen is de oorlog hiermee nog niet ten einde. Er 
spelen zich in Mechelen in de daaropvolgende dagen en weken nog indrukwekkende en 
meedogenloze taferelen af. Feiten en herinneringen lopen soms door elkaar en zijn soms zelfs 
tegenstrijdig. Wij hebben ervoor gekozen de gesprekken zo letterlijk mogelijk weer te geven. 
 
Ga met ons mee terug in de tijd, naar het Mechelen van 1944. 
 

Marlie Koonen-Vincken 
Karin Rompen-L’homme  

de samenstellers  



Herinneringen van een bevrijd dorp 

2 

Inhoud 
 

DE BEZETTING ........................................................................................................................................... 3 

Het witte kruis ter nagedachtenis aan de bemanning van de neergestorte Halifax ................ 4 

Het Sierveld en Hilleshagen worden getroffen ............................................................................ 7 

Georganiseerd Verzet contra Nationaal-Socialistische Beweging ............................................ 9 

Mechelse oorlogsslachtoffers ..................................................................................................... 14 

OPMARS VANUIT FRANKRIJK ............................................................................................................... 16 

Invasie in Normandië .................................................................................................................... 16 

DE LAATSTE DAGEN VAN DE OORLOG ............................................................................................... 17 

De Duitse bezetter is nog actief ................................................................................................... 17 

Aan het werk voor de Duitse bezetter ......................................................................................... 18 

DE AMERIKANEN KOMEN! ..................................................................................................................... 24 

MECHELEN BEVRIJD .............................................................................................................................. 26 

Binnenkomst op Schweiberg ....................................................................................................... 27 

Binnenkomst in het dorp .............................................................................................................. 28 

Schietpartij op de Gülkoel ............................................................................................................ 29 

Bijltjesdag in Mechelen ................................................................................................................ 36 

HET LEVEN VAN ALLE DAG ................................................................................................................... 40 

Inkwartiering .................................................................................................................................. 40 

Herinneringen van Don Lee Walker en Carl Broadwater .......................................................... 41 

Amerikaanse kalkoen voor Nic. Pleijers ..................................................................................... 50 

KERKRADE EVACUEERT 25 SEPTEMBER 1944 .................................................................................. 51 

Vriendschap voor het leven ......................................................................................................... 51 

De andere kant van de medaille .................................................................................................. 53 

DE NASLEEP VAN DE OORLOG ............................................................................................................ 54 

Herbenoeming burgemeester Merckelbach ............................................................................... 54 

Amerikaanse Thunderbold neergestort in de Bissen Mechelen.............................................. 55 

HET EINDE VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG ................................................................................ 56 

Bevrijdingsoptochten gemeente Wittem .................................................................................... 57 

Herstel van bruggen en wegen .................................................................................................... 59 

MONUMENTEN UIT DANKBAARHEID .................................................................................................... 60 

VERANTWOORDING ................................................................................................................................ 63 

 

 
 
 
 
 
 

Heemkundevereniging Mechelen 
Mechelen, 13 september 2019  



Mechelen, 13 september 1944 

3 

DE BEZETTING 
 
 
De Geullinie 
 
Terwijl de omringende landen bouwen aan imposante forten en kolossale bunkers zoekt het 
Nederlandse leger in de jaren 30 bescherming in kleine kazematten. Deze geschutskamers zijn 
gemaakt van gewapend beton.  
De kazematten langs de Geul zijn aangelegd ter verdediging van de Geullinie. De meesten zijn 
gebouwd op de linkeroever van de Geul. Een van deze kazematten ligt aan de Hoofdstraat bij 
Overgeul en een aan de Eperweg ter hoogte van Hurpesch. 
 

’10 Mei 1940’. In: Kroniek Heemkundevereniging Mechelen, april 2009. 
 

 

 
Het is vrijdag 10 mei 1940 als om 3.30 uur de Duitse aanval op Nederland begint. Al om 3.35 uur 
bereikt het Duitse leger de geulbrug bij Hurpesch. Deze brug wordt uit voorzorg opgeblazen door 
een Nederlandse eenheid namelijk de 2e Compagnie van het IIIe Bataljon van het 37e Regiment 
Infanterie. Het is de bedoeling dat ook de brug bij Overgeul de lucht in vliegt, maar deze brug is al 
door de Duitsers ingenomen vóórdat de Nederlandse vernielingsploeg arriveert. 
 
Jef Vincken: 
‘In een paar uur tijd krioelt het van de Duitsers. Door het veld, wat erg gemakkelijk is omdat het een 
droge zomerse periode is, komen ze met paarden en over de weg met tanks. Voorop die tanks 
hebben ze grote witte spandoeken gespannen waarop staat “Nicht schieβen, wir schieβen auch 
nicht”. 
Eerst komt de SS, dat waren smeerlappen die alles vernielden en alles konden gebruiken. Niet veel 
later komt de Wehrmacht. Ik moet zeggen dat zijn patente jongens die zich aan de regels houden. 
De Wehrmacht zit van begin af aan met auto’s en dergelijke in onze huiswei, enkele officieren liggen 
boven in huis en hun paarden staan in onze stallen. Dat is nog niet zo makkelijk want de paarden 
zijn vreemd voor elkaar, waardoor ze erg wild zijn.’ 
 
Joseph Deckers: 
‘Een afdeling pantserwagens en motorrijders komt via Hilleshagen en door de velden Mechelen 
binnen. Het is een spektakel van mooie uniformen, paarden en indrukwekkende voertuigen. De lucht 
is zwart van de vliegtuigen; heel beangstigend. ‘Zoeväol väogel han ich nog noeëts i g’n loeët 
gezieë.’ Bij de overmande Nederlandse militairen worden de knopen, met de afbeelding van de 
Nederlandse leeuw, van hun uniform getrokken en de geweren onklaar gemaakt. Het Duitse leger 
trekt verder richting Partij en Schweiberg.’  

Rechts: kazemat Hoofdstraat, Mechelen 

 

Boven: kazemat Eperweg, Mechelen 
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Archiefnummer T408 Gemeente Wittem 

 
Capitulaties tijdens de Tweede Wereldoorlog 
 
15 mei 1940 Nederland capituleert 
28 mei 1940 België capituleert 
22 juni 1940 Frankrijk capituleert 
 
Bommen en afweergeschut 
 
Op 5 juni 1940 vallen brandbommen in de Voort (nu Voortweg / Hilleshagen) in het weiland van 
Christiaan Thewissen, die in de Elzet woont. 
 
In 1941 en 1942 beginnen de nachtelijke aanvallen van de geallieerden op Duitsland. Vliegtuigen 
vliegen af en aan boven het Heuvelland. Het duurt niet lang of de inwoners maken kennis met het 
Duitse afweergeschut.  
 
Het witte kruis ter nagedachtenis aan de bemanning van de neergestorte Halifax 
 
Midden in de Tweede Wereldoorlog wordt Mechelen opgeschrikt door het naderen van een 
brandend vliegtuig dat even later met daverend geweld in het bos – in de volksmond ‘de 
Schmetzkeel’ of ‘d’r Soekerknip’ genaamd – neerstort. 
Ter plekke treffen de mensen die meteen zijn gaan kijken een enorme ravage aan. Het toestel is 
helemaal uitgebrand en uit elkaar geslagen. Wrakstukken en resten liggen her en der verspreid. 
 

‘Het witte kruis’. In: Kroniek Heemkundevereniging Mechelen, april 2009. 
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Bijna vergeten monument 
 

Als je niet weet dat het er is, zal je het niet vinden: het herdenkingsmonument diep verscholen in de 

bossen bij de Mechelse buurtschap Overgeul.  
 

De wandeling erheen is al een avontuur op zich. Bij hoeve de Plei gaat het een klein stukje de 

Overgeul op en dan – tussen twee huizen – rechtsaf de steil omhoog lopende holle weg in. 

Fred de Geus loopt met ferme tred voorop. Dan slaat hij opeens linksaf, passeren we een draaihekje 

en staan we voor een groene bult: de Soekerknip. Hier zou een gedenkteken moeten staan, volgens de 

VVV-folder ‘Om niet te vergeten’, waarin wandelroutes langs herdenkingsmonumenten in Gulpen-

Wittem worden beschreven. 

Maar De Geus loopt stug door. Over een smal pad klimmen we verder omhoog, af en toe een 

wijngaardslak ontwijkend, richting Schweiberger Bos. Dan duikt onze begeleider opeens rechtsaf de 

struiken in. In de verte, halverwege weer een nieuwe helling, zien we tussen omgevallen 

berkenbomen, een klein kruis staan.  
 

Als we dichterbij komen blijkt het om een betonnen, sober uitgevoerd monumentje te gaan. Iemand 

heeft er een Brits vlaggetje aan bevestigd. En een bosje, inmiddels verwelkte bloemen. Voor het 

kruis liggen wat metalen voorwerpen. Overblijfselen van de bommenwerper die hier op 14 februari 

1943 neerstortte. De stilte is overweldigend. We horen slechts het ruisen van de wind en fluitende 

vogels. De bewoonde wereld lijkt eindeloos ver weg. 
 

 

Vijf namen zijn 

duidelijk leesbaar:  

W. Fletcher,  

J. Bonsfield,  

G. Miller,  

F. Howe en  

H. Kay. 

Ze zaten met twee 

kompanen in een 

Britse bommenwerper, 

die op de fatale avond 

in 1943 neerstortte. 

Sergeant Ernest 

Jackson en luitenant 

Marc Pierre 

overleefden de crash.  

 
 

 

Fred de Geus pakt een fles water uit zijn rugzak en veegt de gedenksteen bij het kruis schoon. 
 

Het artikel in de uitgave van april 2009 van de Mechelse Heemkundevereniging is deels gebaseerd 

op onderzoek van oud-politiecommissaris Leo Peerboom. Eind jaren zeventig besluit hij onderzoek 

te doen naar die fatale vlucht van de Britse Halifax DT-694 en de bemanning. De brandende Halifax 

stort - na beschieting - neer bij Mechelen. Vijf van de zeven RAF-leden zijn op slag dood. Twee 

anderen weten zich met de parachute in veiligheid te brengen. 

 

Direct na de crash plaatsen enkele inwoners van Mechelen een houten kruis op de plaats van de 

crash. ‘Deze mannen hebben zich ingezet voor onze vrijheid. Zij verdienen om herdacht te worden’. 

 
‘Bijna vergeten monument’. In: Limburgs Dagblad, 4 mei 2012. 

Foto: Johannes Timmermans  
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Archiefnummer T408 Gemeente Wittem 

 
Hub Steijns: 
‘Hubert Botterweck was met zijn neef Johan (zoon van Wiel sr.) als een van de eersten ter plaatse 
bij het neergestorte vliegtuig op de Suikerknip. Zij wisten daar een boordmitrailleur buit te maken en 
mee naar huis te nemen. Dit wapen was bestemd voor het verzet. Kennelijk kon het verzet er niets 
mee doen, want het wapen is later teruggevonden in het kippenhok van Wiel.’ 
 
Na de bevrijding plaatsen Eugène Wauthlé en Sjuf Volders een eenvoudig berkenhouten 
gedachteniskruis met het opschrift ‘Hulde aan hen die niet meer terugkeerden’. 
Verder vermeldt het houten bordje: ‘14-02-1943   1945  EW – SV’. 
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Het Sierveld en Hilleshagen worden getroffen 
 
Op 13 maart 1942 wordt het woonhuis van de familie Frijns-Pappers A ge Sierveld (tegenwoordig 
Bommerigerweg 10) zwaar beschadigd door ‘inslagen van drie brisantbommen en een 
‘phosphorbus’ zo meldt het rapport betreffende de luchtbescherming (Rijckheyt T408 inv.nr. 2185). 
‘Geen persoonlijke ongelukken wel een huis zwaar beschadigd en ruiten aan andere woningen (fam. 
Smeets-Lanckohr en mevr. Maike Hissel) vernield, tevens schade aan een boomgaard.’ 
 
 

 
 
 
 
In de nacht van 26 op 27 februari 1943 is de lucht vol vliegtuigen en is voortdurend het geluid van 
afweergeschut te horen. Boven Hilleshagen ziet men een brandend vliegtuig en hoort men 
bominslagen. Zodra het luchtalarm is opgeheven gaat het plaatselijk blokhoofd van de 
luchtbeschermingsdienst poolshoogte nemen. Er zijn bommen gevallen op het bovenste gedeelte 
van Hilleshagen. Een grote bomtrechter bevindt zich vlak tegenover de huizen van de families 
Schijen, Crutz en Rademacher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het huis van de familie Crutz, Hilleshagen 298. ‘Precies op de plek waar de bom is neergekomen.’  
Links Gretha Hounjet-Rademacher en rechts Fieny Loozen-Crutz. Het Mariabeeldje, in de gevel van het 
huis van de familie Scheijen aan de overkant van de weg, heeft de klap van de inslag overleefd. 

Woonhuis Sierveld achterzijde Woonhuis Sierveld voorzijde 
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Fieny Loozen-Crutz: 
‘In de oorlog is er vlak voor ons huis een bom ingeslagen. Een diepe kuil in de weg van circa 3 x 3 
meter. Die liep meteen vol water; de volgende morgen is de gemeente de kuil komen leegpompen. 
Op het moment dat de bom insloeg was het avond. Wij zijn naar buiten gegaan (alarm) en zitten 
verscholen tussen het huis en het konijnenhok. Ik zie het hele huis heen en weer gaan. ‘Ich dink, 
noe vilt ’t hoes um!’ Alles zit scheef: ramen zijn open geklapt en weer dicht. De gordijnen zitten er 
tussen. Deuren sluiten niet meer. 
In de woonkamer hangt aan de muur een consooltje met een Mariabeeldje erop. Het beeldje is 
verschoven tot net aan het randje, maar Maria heeft zich op de been gehouden en is niet van het 
sokkeltje gevallen! 
Het is een hele bommenregen: ook in een wei in de Heebrig (Vijlen) is een bom ingeslagen, vlak 
naast een kersenboompje.’ 
 

Joseph Deckers: 
‘Hier tegenover op d’r plei zijn nog bommen gevallen. De Amerikanen kwamen meestal in de avond 
aanvallen. De Duitsers hadden in de buurt grote schijnwerpers geplaatst en luchtafweergeschut. Op 
een avond kwamen ze weer en toen ze een vliegtuig in hun stralen gevangen hadden werd het 
aangeschoten. Het liet nog bommen vallen waarvan er een op d’r plei kwam. Gelukkig raakte 
niemand gewond.’  
 
Gretha Hounjet-Rademacher: 
‘D’r Duijsings en d’r Jean Colen kaome kieke. Inge rupt: “zeu d’r allemaol nog dao?”’ 
 
Joseph Deckers: 
‘Er zijn ook eens brandbommen gevallen in de Elzet; dat was net een lichtprocessie al die 
brandende fosfor.’ 
 
Fien Nix-Janssen: 
‘Wij woonden in de Voort naast de familie Souren. 
Er waren Duitse soldaten en ook Amerikaanse 
soldaten ingekwartierd. We zijn wel bang geweest. 
Ik vertelde de Amerikanen dat ik ging trouwen op 25 
november 1944. Toen kreeg ik sigaretten, ‘labbe’ 
chocolade en suiker. Daar moesten we zout voor 
terug geven; dat hadden de Amerikanen niet!  
Toen een Amerikaans vliegtuig het gehucht 
Hommerig bombardeerde, gooiden ze op de 
terugweg fosforbommen af, die sloegen in de Voort 
in. Overal was vuur; het was alsof overal kaarsen 
brandden. We konden de deur niet meer uit en zijn 
achterom door het raam gesprongen. Eerst kijken of 
de stallen en het hooi veilig waren. Dat was zo. 
Bij Souren is bij die gebeurtenis een schuurtje 
afgebrand. Terwijl de vliegtuigen nog overvlogen 
werd met man en macht met water uit de 
Mechelbeek geblust.  
De dag erna kwamen de mensen uit het dorp kijken. 
Men vertelde dat de Voort was afgebrand maar dat 
was gelukkig niet zo.’ 
 
 
Omstreeks Pasen, 9 april 1944, wordt Hilleshagen weer getroffen. Dit keer meer het middengedeelte 
van het gehucht. Tientallen brand-, fosfor- en brisantbommen worden afgevuurd. Overal ontstaan 
vuurhaarden. Bij de familie Wouters slaat een fosforbom door het dak en een balk heen en komt 
midden op de hooizolder in het stro terecht. Grote branden ontstaan gelukkig nergens. Vader 
Wouters: ‘Tjuu nog, dao houwe ver geluk gehad, andesj waor ós d’r ganse kraom aafgebrand!’ 
  

Limburgs Dagblad, 7 november 1944 



Mechelen, 13 september 1944 

9 

W.J.H.A. Widdershoven,  
kapelaan in Mechelen van 1940 tot 1946 

Georganiseerd Verzet contra Nationaal-Socialistische Beweging 
 
Tot 28 januari 1941 is mr. Willem Merckelbach burgemeester van de gemeente Wittem. Op die dag 
wordt hij vervangen door de NSB’er H. Kousen. Burgemeester Kousen wordt bijgestaan door twee 
wethouders waarvan er één ook de Nationaal-Socialistische ideeën is toegedaan. 
Tot de herfst van 1943 bestaat er in de regio Gulpen slechts plaatselijk enige illegale activiteit. In 
Mechelen is bij de Katholieke Actie, een jeugdorganisatie die onderdeel is van de kerk, kapelaan 
Willy Widdershoven heel actief. De Katholieke Actie is door de Duitsers niet verboden. Daardoor 
kunnen de leden van de Katholieke Actie bijeenkomsten organiseren en illegale activiteiten 
ontplooien. Het betreft vooral hulp aan onderduikers en de verspreiding van illegale bladen.  
 
Jef Vincken:  
‘Ik was melkcontroleur en moest ’s morgensvroeg en ’s avonds op pad. Zodoende kon ik vaker 
blaadjes van het verzet brengen van Gulpen naar Epen, naar Groneschild. Op een dag was ik ook 
onderweg met een pak illegale blaadjes onder mijn controlekist waar de flesjes in stonden. Bij het 
Mäolebusjke ineens: “Halt”. Stond daar een Mechelse NSB’er met nog iemand. Hij vroeg: “Waar ga 
je naar toe?” Ik: “Epen melkcontrole.” Hij weer: “Weet je wat je doet, doe die papieren goed onder de 
kist want anders ga je ze verliezen.” Ik deed wat hij zei, bedankte hem en reed verder. “Adieë.” 
Zo’n slechte was hij dus ook niet. Erger waren de OD’ers (Ordedienst) die namen de macht over op 
straat toen de Duitsers weg waren. Zij namen echt het heft in handen.’ 
 
Francisca Kremer-Lindelauf: 
‘Waar Sjef Aussems gewoond heeft, was toen een winkeltje van de 
familie Eymael. Vader Arnold Hubert Eymael is geboren in Aken, dus 
Duitser. Eigenlijk logisch dat zij Duits gezind waren. Een van die zonen 
patrouilleerde op straat in een zwart uniform. Weet niet meer waartoe hij 
hoorde. Hij kreeg het op straat met mijn broer Hubert aan de stok.  
De Nederlandse Unie was verboden. Mannen die daar lid van waren 
hadden een speldje op de kraag. Dat was de oorzaak van de ruzie 
tussen die Math Eymael en Hubert. Math zei tegen Hubert dat dit van de 
kraag moest. Hubert vertikte dat. Het is met een sisser afgelopen. Zo zie 
je dat deze mensen de macht die ze eigenlijk hadden, nooit misbruikten 
tegen dorpsgenoten.’ 
 

 
 

 
Fieny Loozen-Crutz: 
‘Wij hebben nog lange tijd een radio gehad. Vader luistert naar de nieuwsberichten. Ik moet op de 
uitkijk staan. Mijn opdracht: als deze of gene (namen wil ze niet noemen) langskomt moet ik 
onmiddellijk mijn vader waarschuwen. Dan moet de radio uit. Toch verraden werk; de radio wordt op 
zeker moment door de Duitsers in beslag genomen.’  

 
In augustus 1943 wordt in de regio Gulpen de LO, Landelijke 
Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, opgericht. Lei Coenen uit 
Simpelveld, die op het Voedselbureau in Mechelen werkt, wordt 
ingeschakeld om een en ander te organiseren. Bij de eerste 
bijeenkomst in drukkerij Coenen te Simpelveld zijn aanwezig: voor 
Epen kapelaan Huub Houben, voor Gulpen kapelaan Leo Penders, 
voor Vaals kapelaan Wim Wermeling, voor Vijlen kapelaan Leo 
Hünen, voor Mechelen kapelaan Willy Widdershoven en Jean Colen, 
voor Eys Hein Kessels, voor Bocholtz Peter Voncken, voor Wittem 
Huub Ortmans en voor Simpelveld de broers Lei en Sjeng Coenen, 
Jacques Knops en J. Bemelmans.  
 
Dr. A.P.M. Cammaert. Het verborgen front deel II, Leeuwarden 
1994. 
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Archiefnummer T408 Gemeente Wittem 

 
 

                   

 
Verzetsstrijder Jan van Boeckel 
 
In 2015 komt een zoon van de familie Spons-Hupperetz in Arnhem 
in contact met een dame. Zij vertelt hem het verhaal van haar oom 
Jan van Boeckel. 
 
Jan van Boeckel is geboren op 2 november 1923 in Breda. Hij 
moest zich verplicht melden bij de NAD (Nederlandse 
Arbeidsdienst) in 1943. Eind 1943 dook hij onder in de 
Noordoostpolder. Vervolgens is hij begin 1944 via Oisterwijk en 
Mechelen-Wittem gevlucht uit Nederland en heeft zich aangesloten 
bij het Vrijheidsfront in de Belgische Ardennen. Zijn familie ziet hem 
niet meer terug. Een niet aflatende zoektocht volgt. De familie weet 
pas waar hij is, als er bericht komt vanuit de Citadel-gevangenis in 
Luik. De Gestapo heeft hem gevangen genomen en hem de status 
van ‘Nacht und Nebel’ gegeven. Hij mag geen bezoek ontvangen 
en de familie krijgt geen verdere inlichtingen over zijn welzijn. Hij 
verdwijnt letterlijk van de aardbodem.  
 
Jan heeft, voorafgaand aan zijn vlucht uit Nederland, ondergedoken gezeten bij de familie Géron op 
de Heerenhof. Samen met de kapelaan is ervoor gezorgd dat Jan van Boeckel via de smokkelroute 
naar Aubel kan vluchten en vervolgens naar Luik. 
 
De dame, Marian van der Noordt, heeft in december 2015 samen met Wendy van Eijnatten 
Mechelen bezocht. Michel Spons is met haar langs alle genoemde plaatsen geweest, tot in Aubel 
aan toe. Daar troffen zij mensen die zich Jan van Boeckel nog konden herinneren. Het was een 
emotionele ontmoeting herinnert Michel zich. 

 

Jan van Boeckel 
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In Mechelen vertelt men het volgende: 
Jan zat ondergedoken op de Heerenhof. Hij ‘draaide’ gewoon mee in het gezin. Er waren veel 
kinderen en personeel; een man meer of minder viel niet op. Jan werkte mee op het land.  
Vanwege het contact met het Verzet kende koster Wiel Botterweck hem ook. Hij nodigde Jan uit om 
in het Kerkelijk Zangkoor mee te zingen. Dat gebeurde ook. Die onderduiktijd heeft tamelijk lang 
geduurd. 
 
Jan van Boeckel overlijdt op 24 april 1945 te Flossenbürg, Beieren Duitsland, 22 jaar oud. 
Waarschijnlijk is hij ten gevolge van ontberingen bezweken. 

 

Wendy van Eijnatten. ‘LOST - The Quest for Jan van Boeckel’. Amsterdam 2018. 
 
 

                   

 
 
Wiel Botterweck sr., koster-organist en kleermaker, * 28 januari 1899 - † 27 februari 1986 
 
Wiel Botterweck sr., zoon van Botterweck-Franssen en geboren te 
Eygelshoven, is tijdens de Tweede Wereldoorlog koster-organist in de 
kerk van Mechelen. Via de pastoor van de parochie Eygelshoven 
arriveren meerdere krijgsgevangenen (vluchtelingen, piloten, ontsnapte 
gevangenen) in Mechelen. Zij hebben de instructie gekregen zich bij het 
doopvont in de kerk te melden.  
Koster Wiel beschikt over een eigen vluchtlijntje met jongens uit Mechelen 
waarlangs hij circa dertig Fransen en Walen naar boeren aan of over de 
grens brengt. Van daaruit gaat het richting Aubel en Luik. Verscheidene 
boeren leveren de LO graan en vlees van clandestien geslacht vee.  
 
Jef Vincken: 
‘Op een morgen stonden er Franse krijgsgevangen aan de deur van de 
kerk. Die waren uit Duitsland gevlucht en hadden te horen gekregen dat 
ze zich bij de kerk moesten melden omdat daar iemand was die ze 
konden vertrouwen. De koster liet ze binnen en even later was ik er ook, 
samen met mijn moeder, omdat ik de vroegmis moest dienen. De Fransen 
werden later naar Aubel gebracht en daar op een Duitse trein gezet die 
richting Frankrijk ging. Vijf maanden later stonden ze weer op de stoep, 
bleek dat ze onderweg waren opgepakt en later weer waren gevlucht.’ 
 
Johan Botterweck, zoon van Wiel sr.: 
‘Ook kwam er eens een Russische piloot aan de kerkdeur. Verstaan 
konden we hem niet, maar uit gebaren en geluiden konden we opmaken 
dat hij boven Berlijn was neergeschoten en op weg was naar Roermond. 
Hij zou via de pilotenlijn naar België worden gebracht maar dat wilde hij 
niet. Toen is hij in Maastricht op de trein gezet. We hebben nooit meer 
iets van hem vernomen.’ 
 
Jef en Johan: 
‘De pastoor van Mechelen, Janssen (Z.E.H. Leo 
Janssen, pastoor te Mechelen van 1937 tot 1962), 
verrekte van de angst en deed niet veel, maar kapelaan 
Willy Widdershoven hielp waar hij dat kon.  
Het zuster-klooster hield zich volgens ons overal buiten.  
De zusters baden alleen maar.’ 
 
  

Wiel Botterweck sr.,  
organist te Mechelen 

Postzegels, o.a. herinnering Februaristaking 1941 
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Hubert Botterweck, gemeenteambtenaar gemeente Wittem,  
* 20 september 1894 - † 22 oktober 1970 
 
Hubert Botterweck, broer van koster Wiel en zoon van het echtpaar Botterweck-Franssen, is via zijn 
vorige woonplaats in aanraking gekomen met het verzet. Zijn netwerk loopt via Kerkrade. 
 
Hub Steijns, schoonzoon van Wiel Botterweck sr.: 
‘“Brand in het gemeentehuis” werd er geroepen - mensen willen naar buiten – moet er geblust 
worden? Hubert was woedend: “Stommelingen laat branden, anders is alles voor niets geweest.” 
Zijn vrouw probeerde hem in paniek naar binnen te halen - jij hebt de sleutel, ze komen je ophalen - 
en wat dies meer zij. Waarop Hubert antwoordt: “Laat ze maar komen” en dat deden ze ook, maar 
gelukkig kon men het hem niet aanrekenen dat er “ingebroken” was.’ 
 

 
In een gemeenteverslag wordt de datum 12 april 1944 genoemd: 

 
          Archiefnummer T408 Gemeente Wittem  

 
Valse of vrijgemaakte persoonsbewijzen worden aan de illegaliteit bezorgd door Hubert 
Botterweck, gemeenteambtenaar in Mechelen. Door zijn malversaties op het gemeentehuis van 
Mechelen dreigt hij in moeilijkheden te komen. Men besluit om het gemeentehuis in de nacht van 
zaterdag 15 op zondag 16 april te overvallen. Eenmaal binnen blijken de sleutels van de stalen 
kasten met de registers en andere bescheiden onvindbaar. De broers Joep en Wiel Grooten uit 
Bocholtz proberen de van dik papier vervaardigde persoonskaarten die niet zijn opgeborgen te 
verbanden in de kachels. Dat lukt slechts ten dele waarna ze de kaarten over de vloer verspreiden 
en met fosfor in brand steken. 
 

Dr. A.P.M. Cammaert. Het verborgen front deel II, Leeuwarden 1994. 
 

Toespraak door mr. W. Merckelbach, burgemeester van Wittem 
V.l.n.r. mevrouw Christien Botterweck-Frijns, de heer Hubert Botterweck en burgemeester Willem 
Merckelbach        Foto: Familie Senden-Botterweck 
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Vijf jaar na de oorlog ontvangen Wiel Botterweck sr. en zijn broer Hubert Botterweck van de Franse 
regering een oorkonde met insigne vanwege hun hulp aan krijgsgevangenen en geallieerde piloten. 
Dertig jaar later worden zij te Roermond (Hubert Botterweck postuum) onderscheiden door de 
‘Union Nationale des Évadés de Guerre 1939-1945’ met de ‘Medaille des passeurs’.  
 
Het hoofd van de Voedselvoorziening, Hubert Jeanné uit Mechelen, verleent medewerking bij het 
slachten van koeien en varkens ten behoeve van het onderduikerswerk. In Wijlre, Mechelen en 
Epen worden in de nacht van 25 mei 1944 inbraken gepleegd. De buit bedraagt 6000 eieren. 
 

‘Mechelen na de inval in mei 1940’. In: Kroniek Heemkundevereniging Mechelen, april 2009. 
 
Sjef Franssen: 
‘Bij de familie Ploemen-Schyns, die toen de Oude Brouwerij bewoonde, is de verzamelplaats voor 
de ingenomen eieren van het distributiekantoor. Op een nacht is er ingebroken en alle opgeslagen 
eieren zijn gestolen. Dat is doorgestoken kaart, want een dag van te voren is iemand bij mijn vader 
aan de deur geweest: “Wenn dear dis naat get huët of ziet, neet de gendarme belle! ’t Is allemaol in 
orde.”’ 
 
Francisca Kremer-Lindelauf: 
‘Bij Franssen in de Dorpstraat is een varken geslacht. Dat is dezelfde nacht nog ‘gestolen’.’ 
 
 
De Klap van Wittem 
 
Op 21 juli 1944 worden door de Duitsers twee verzetsleden van de LO gearresteerd op de 
Gülkoelerweg op het moment dat ze een Duitse militair helpen onderduiken. De Duitser wordt in het 
lazaret van het klooster Wittem verpleegd en heeft laten weten te willen deserteren. Dit is echter een 
valstrik. Er volgen nog meer invallen en arrestaties in Epen, Gulpen, Wittem, Simpelveld, Haanrade 
en Vaals.  
Tien personen worden gearresteerd. Kapelaan Penders, kapelaan Houben, pater Baars, Huub 
Hamers, Sjeng Bisschoff, Emile Merckelbach en Sjeng van Houtem komen om in 
concentratiekampen. Twee personen, Paul Horbach en Huub Ortmans, overleven de tijd in 
gevangenis en concentratiekampen. De onderduiker Gerard Pirovano behoort ook tot de 
overlevenden. Deze gebeurtenis wordt ‘Klap van Wittem’ genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Plaquette hoek Capucijnenweg / Gülkoelerweg, onthuld 21 juli 2015 
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’10 augustus 1944’. 
In: Kroniek Heemkundevereniging Mechelen, april 2009. 

Mechelse oorlogsslachtoffers 
 
Sjeng van Houtem, † 28 mei 1945 te Lubeck, Duitsland 
 
Sjeng van Houtem, geboren te Mechelen 16 april 1917, heeft vanaf zijn geboorte tot 1936 op 
Hilleshagen gewoond (nu Hilleshagerweg 98). Dan verhuist de weduwe van Houtem-Crutzen naar 
de Dorpstraat in Wijlre. Sjeng wordt op 27 juli 1944 opgepakt bij de ‘Klap van Wittem’ wegens 
illegaal werk en activiteiten; hij is lid van de LO van Wijlre. Vanuit kamp Vught wordt hij op transport 
gesteld naar concentratiekamp Sachsenhausen-Oranienburg. Uiteindelijk overlijdt hij aan uitputting 
(tbc) in het Noodhospitaal te Lübeck. Sjeng van Houtem wordt in Lubeck begraven. 
Op zaterdag 24 november 1951 wordt hij in Wijlre, zijn woonplaats, herbegraven. 
 

 
’Verzetsstrijder Jan van Houtem’. In: Kroniek Heemkundevereniging Wijlre, april 2009. 

 
Andreas Hendriks, † 10 augustus 1944 te Renersdaal Partij 
 
Andreas Hendriks, roepnaam Theo, geboren te Mechelen op 23 juli 
1904, overlijdt op de Partijerweg tussen Mechelen en Partij bij een 
beschieting door geallieerde RAF-vliegtuigen. Uit de 
getuigenverklaring van de weduwe Louise Auguste Hendriks-Lang: 
 

‘Mijn man is op 10 augustus omstreeks 10.00 uur per rijwiel 
vertrokken naar de garage van de LTM in Gulpen om een 
autobus op te halen voor het vervoer van mijnwerkers van Epen 
naar de mijn.  
 

Omstreeks 12.30 uur vernam ik  
dat de autobus, waarmee de 
mijnwerkers van Epen naar de 
mijn vervoerd moesten worden, 
door vijandelijke vliegtuigen in 
brand was geschoten en dat de 
bestuurder verbrand was. Het kan 
niemand anders zijn dan mijn man 
die het ongeluk heeft getroffen.’ 
 
 
 
  
Gedachteniskruis voor  
Theo Hendriks,  
hoek Partijerweg / Geuzeweg 
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Joseph Wauthlé, † 27 november 1944 te Brandenburg an der Havel, Duitsland 
 
Joseph Wauthlé, geboren te Mechelen op 15 juli 1923, 
groeit op als oudste zoon in het gezin Wauthlé-Mol. Ze 
wonen in het dorp ‘A g’n Vaogelsjtang’. 
Sjosèf, zoals hij binnen de familie wordt genoemd, is ‘jong 
en onervaren’ zo vermeldt het bidprentje.  
 
Joseph is bevriend met Sjeu Wetzels van Schweiberg. 
Zij besluiten om samen naar Engeland te gaan en van 
daaruit mee te helpen het vaderland te bevrijden. Ze komen 
tot aan de Zwitserse grens. Daar worden ze, door verraad, 
opgepakt en op transport gezet. Joseph wordt te werk 
gesteld in een kabelfabriek in Eupen en Sjeu kan, door 
bemiddeling, aan het werk in de bossen rond Epen. 
Joseph Wauthlé kan tijdens zijn werk zijn mond niet houden. 
‘De laatste Pruus kan verrekken en de Koningin komt terug!’ 
zou hij gezegd hebben.  
Op zo’n zware belediging staat een zware straf. Hij wordt op 
transport gezet naar een Gefangenenlager in Keulen. 
 
Lambert Lindelauf: 
‘Vader Wauthlé is hem in Keulen nog eens gaan bezoeken. 
Ik heb meneer Wauthlé naar de grens gebracht en ben met 
twee fietsen teruggekomen. Wauthlé is met de tram of trein 
verder gereisd.’ 
 
Schoonzus Nel Wauthlé-Keur vertelt het volgende: 
‘Bij dat bewuste bezoek zou Sjosèf tegen zijn vader hebben gezegd: ‘Hier kom ik niet meer weg …’ 
 
Ten einde raad schrijft vader Wauthlé, fanatiek politiek geïnteresseerd, een brief naar Graaf de 
Marchant et d‘Ansembourg (NSB-voorman en commissaris van Limburg) met het verzoek om zijn 
zoon te werk te stellen in de mijn Willem-Sophia te Kerkrade. Dat gebeurt niet. Erger nog: Joseph 
wordt overgebracht naar concentratiekamp Brandenburg, zo’n 35 kilometer van Berlijn. 
Joseph Wauthlé overlijdt in gevangenschap op 27 november 1944. Omstreeks de dag dat zijn broer 
François naar Nederlands-Indië vertrekt (september 1946), komt de as van Joseph in Nederland 
aan. De familie heeft de urn lange tijd bewaard. 
 
Later is vader Wauthlé nog eens teruggegaan naar de kabelfabriek in Eupen. Hij wilde lopen op de 
plek waar zijn zoon had gelopen en gewerkt. Nel Wauthlé-Keur: ‘Hij is met zijn hand langs de reling 
gegaan; dezelfde reling die Sjosèf ook had vastgehouden. Hij heeft de vloer aangeraakt; dezelfde 
vloer waarop Sjosèf ook had gelopen …’ 
 

Vader Mathieu Wauthlé overlijdt 
op 6 juni 1952. 
De urn van zoon Joseph Wauthlé 
wordt dan bijgezet in het 
graf van zijn vader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broertjes Wauthlé 
V.l.n.r. Alphons, Joseph 
en François  
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OPMARS VANUIT FRANKRIJK 
 
 

Invasie in Normandië 

 
In de vroege ochtend van 6 juni 1944 begint de Operatie Overlord. Het is de codenaam voor de 
invasie door de westerse geallieerden in het bezette West-Europa. In Oost-Europa zijn de Duitsers 
al aan het verliezen van de Sovjet-Unie en twee dagen eerder is Rome door de geallieerden 
ingenomen. 
Op 25 augustus wordt Parijs veroverd. Dezelfde dag trekt Charles de Gaulle, leider van de vrije 
Franse strijdkrachten, de stad binnen en neemt zijn intrek in het gebouw van het Ministerie van 
Oorlog. 
 
Bevrijding van België 
 
Zaterdag 2 september begint de bevrijding van België, vooral door Canadezen, Polen, Britten en 
Amerikanen. Op 4 september 1944 trekken de Britten in een overwinningsparade door de Belgische 
hoofdstad. 
Helemaal aan de oostzijde trekt het Amerikaanse Eerste Leger op, dat op 5 september Namen 
inneemt. Maar dan, op 6 september 1944, staat het bevrijdingsleger grotendeels stil; de magazijnen 
en benzinetanks zijn leeg. 
 
Twee Amerikaanse eenheden, de 30e Infanteriedivisie ‘Old Hickory’ en de 2e Pantserdivisie ‘Hell on 
Wheels’ zetten hun offensief voort. Zij hebben nog brandstof en willen zoveel mogelijk van de 
Maasoevers in handen hebben om een betere uitgangspositie te krijgen voor een mogelijke aanval 
op het Duitse Ruhrgebied. 
 
Twaalf september wordt vanuit België 
de Nederlandse grens met Limburg 
bereikt. 
Dit betekent niet het einde van de 
Duitse bezetting in België. Twee 
maanden later op 16 december 1944 
verrast Hitler de geallieerden met een 
laatste aanval: het Ardennenoffensief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Codenaam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Invasie
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
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DE LAATSTE DAGEN VAN DE OORLOG 
 
 
De Duitse bezetter is nog actief 
 
Het dagboek ‘De laatste dagen van de oorlog’ van Albert 
Géron begint op maandag 4 september. Aan de hand van zijn 
memoires beschrijven wij het Mechelen van september 1944. 
 

Maandag 4 september 1944 

Op deze niet te vergeten morgen moeten we om 

half zeven weg vluchten de boschen in. Met drie 

waren we op het land klaver halen en vluchten 

van daar uit weg, Jiel, Col, Ab en de anderen . 

Nico, Frits en Jozéf waren op de boerderij en 

wisten onder al der hand voorwendsels er 

tuschenuit te komen. Later op de dag moest ook 

pa weg vluchten omdat ze hem moesten hebben 

in plaats van de jongens. In de namiddag 

werden moeder en de meisjes bedreigd, dat ze ’s 

anderen daags om 11 uur werden 

doodgeschoten als de jongens niet uit kwamen. 

 

Dinsdagmorgen 5 september 1944 

Dezelfde liggen nog ingekwartierd. In de morgen vluchten ook moeder en de 

meisjes van de boerderij weg waardoor alles alleen achter blijft en de SS over 

alles gaat baasspelen. 

Maandag en Dinsdag hebben wij doorgebracht in de boschen en ’s nachts op 

een hooizolder (bij Frijns). 

Dinsdagmiddag opgejaagd door Duitsers die het bosch in kwamen waar zich 

circa 100 jongens schuilhielden. Onze troep bestond hoofdzakelijk uit 19 man: 

Frits, Jozef, Col, Herman, Jo, Jiel, Ab, Frans Slenter, Jo Ernes, Wil Moonen, 

Savelberg. 

In de nacht van Dinsdag op Woensdag hebben de SS hier op de boerderij die 

alleen was gebleven ingebroken geroofd en vernietigd: (?) zakken tarwe,  

300 glazen inmaak (?) stel eetgerei, alle laden van slot verbroken en alles 

wat ze aan goud en zilver hebben gevonden meegenomen. 

 
Alarminstallatie op het gemeentehuis 

 
De Luchtbescherming heeft een uitkijktoren op het gemeentehuis in Mechelen. Daar worden 
mensen geplaatst om alarm te kunnen slaan als er aanvallen zijn. Er wordt gezegd dat niemand die 
uitkijktoren in durfde! Als er alarm is, gaat eerst een lichte fluit en dan een zware als de Amerikanen 
en de Engelsen onze richting uit komen. Blokhoofd Peter Duijsings heeft een hoorn en waarschuwt 
daarmee de mensen op Hilleshagen. Op Schweiberg is Juupke Wetzels (getrouwd met Anna 
Kikken) blokhoofd en in het dorp Hubert Lindelauf. Hubert gaat met fiets en hoorn erop uit om alarm 
te slaan. Sjir Lindelauf mag soms achterstevoren op de bagagedrager zitten en ook op de hoorn 
blazen. De vrijwillige brandweer krijgt via de gemeente informatie als er ‘vliegeralarm’ is.  
 
In verschillende buurten zijn schuilkelders gegraven o.a. in Overgeul, op Schweiberg en op 
Hilleshagen. Meestal worden hiervoor Mechelse mijnwerkers ingeschakeld; zij weten hoe een en 
ander aangepakt moet worden. Toch geven veel bewoners de voorkeur aan hun eigen kelder (met 
booggewelven). ‘Je kunt toch niet zomaar je huis (je geld en document) onbeheerd achterlaten.’  

Woonhuis familie Géron-Gerekens, 
Heerenhof, Mechelen 
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Gerda Loozen-Kohl: 
‘Ik ben 10 jaar, zit op de meisjesschool en ben bevriend met Bertha Hissel. Zus Annie, Bertha en ik 
gaan te voet naar school. Moeder heeft Annie op het hart gedrukt: als er alarm is, of als er een 
vliegtuig overkomt moeten jullie meteen in een greppel of in het gras gaan liggen. En op zekere dag 
is het zover. Bertha en ik krijgen een flinke mep en daar liggen we. Zo hard hoefde nou ook weer 
niet … Als er alarm tijdens schooltijd is, moeten de meisjes naar de kelder onder het zusterklooster. 
Voor de jongens is zoiets niet geregeld. De meisjes gaan op klompen naar school. Op weg naar 
school zeggen we de Amerikanen altijd goedendag. We kennen zelfs al een paar woordjes Engels: 
Good morning! De militairen zijn altijd vriendelijk. Soms krijgen we ‘fruitreepjes’. Dat is lekker!’ 

 

Woensdagmorgen 6 september 1944 

Om 6 uur is moeder (die op Kleeberg was) door Bertha gewaarschuwd direct 

naar huis terug gegaan, waar ze alles vond over en door mekaar gehaald en 

om 5 uur van die dag ben ik ook weer thuis gekomen en gezien wat die 

rooversbende heeft achter gelaten. Niks geen enkele lade of kast hadden ze 

vergeten alles uitgehaald en wat ze niet bruiken konden over de zolder 

geslingerd en vertrapt; van mijn hele verzameling buit is niks meer. 

 

Woensdagmorgen zijn Jo en ik voor de dag gekomen en gaan werken om 

erger te voorkomen. We werden door de Duitsers nogal goed ontvangen 

(Wehrmacht). We moesten daar loopgraven maken met een 50 jongens. Maar 

gedurende de dag werden we 3 maal door de vliegtuigen aangevallen en 

beschoten. Maar gelukkig geen doden. Alles lag plat in de loopgraven. (F..?) 

en ik lagen achter een doornenstruik en angst gehad kan ik niet over 

schrijven. Na die dag ben ik ook niet meer geweest. 

 

Aan het werk voor de Duitse bezetter 
 
Al in juni 1940 zijn jongens en mannen die werkeloos zijn, verplicht werk 
aan te nemen in Duitsland. Vanaf mei 1943 moeten mannen en jongens 
die niet werkzaam zijn in de mijnen of die niet nodig zijn op de 
boerenbedrijven, zich melden voor de Arbeitseinsatz. Veelal worden ze 
als dwangarbeider aan het werk gesteld in Duitsland. Veel mannen 
duiken onder of proberen vrijstelling te regelen. 
 
Joseph Deckers: 
‘Zelf heb ik anderhalf jaar Arbeitseinsatz moeten doen in het Vaalser 
Kwartier. De geboortejaren 1923 en 1924 werden meteen opgepakt en 
de grens over gezet om daar de boeren te helpen met boerenwerk. Die 
uit 1922 waren inmiddels al gekeurd om in dienst te moeten maar dit 
heeft gelukkig niet meer gehoeven want de Amerikanen waren in 
aantocht. 
Wel hebben wij, toen het kanongebulder serieus werd, nog ondergedoken gezeten in de velden. 
Overdag tussen de graften en de struiken en ‘s nachts op hooizolders.’ 
 
Jean Colen: 
‘Vele mannen van Hilleshagen gingen in de mijnen werken of moesten onderduiken omdat ze 
anders in Duitsland moesten gaan werken bij de Arbeitseinsatz. Zelf heb ik ook ondergedoken 
gezeten, maar om een hele andere reden.  
Door mijn werk binnen de verzetsgroep Gulpen stond ik op een zogenaamde dodenlijst. Gelukkig 
had men mij gewaarschuwd en toen de Duitsers bij mijn ouders op Hilleshagen aan de deur 
stonden, was ik reeds gevlogen. Zelfs toen mijn vader begraven werd, kon ik slechts vanachter een 
ruitje bij Duijsings toekijken hoe de stoet naar de kerk ging. Tevoorschijn komen was te gevaarlijk; 
het betekende onmiddellijke arrestatie. De rest van de oorlog heb ik veel in de weilanden van de 
Gülkoel nabij het klooster van Wahlwiller vertoefd.’  
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Jef Vincken en Johan Botterweck: 
‘Op 15 februari 1939 werd W.J.H.M. Merckelbach burgemeester van de gemeente. Deze legde 
echter zijn functie neer onder de Duitse bezetting en in zijn plaats werd NSB-er Kousen, een niet al 
te slimme kerel, uit Kerkrade benoemd. Gemeentesecretaris Hubert Botterweck zat regelmatig 
persoonsbewijzen te vervalsen waar Kousen bijzat. Zodat deze jongens niet naar de Arbeitseinsatz 
hoefden. Die jongens gingen dan met name in Sippenaeken bij boeren werken. Ik (Jef) moest 
eigenlijk ook maar ben toen ondergedoken. Ik zat veel thuis op de hooizolder of in het veld. Het 
persoonsbewijs van mij (Johan) heeft hij zelfs kapot gescheurd zodat ik eigenlijk niet meer bestond.’ 
 
Lambert Lindelauf: 
‘Mijn broer Hubert en Wiel Vluggen waren opgepakt om voor de Duitsers te werken. Zij werkten voor 
de oorlog ook al in Duitsland dus konden zij de Arbeitseinsatz moeilijk ontvluchten. Van thuis uit 
gingen wij hen wel eens bevoorraden met eten. Ik fietste dan helemaal naar Herzogenrath met een 
trommeltje brood achter op mijn fiets.’ 
 
Egid Cratsborn: 
‘De meeste mannen en jongens van Schweiberg zitten ondergedoken in het Schweibergerbos: 
vader, Hissel, Pleijers, Vanderheijden, Lhomme, Claessens. Ik kan de precieze plek door het 
keukenraam aanwijzen. Op een dag moet ik de mannen gaan waarschuwen: ‘Duitse militairen lopen 
door het bos!’ Vader Cratsborn: ‘Zeg thuis maar dat alles in orde is. Wij kennen het bos beter dan 
die Duitsers!’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egid Cratsborn. 
Zicht op het  
Schweibergerbos 
waar de mannen 
ondergedoken 
zaten. 

 
In een uiterste poging om de geallieerden tegen te houden worden in Nijswiller loopgraven aan-
gelegd. De mannen en jongens die vrijgesteld zijn van de Arbeitseinsatz moeten nu ook aan het 
werk. Ze worden overal in het dorp opgepakt en meegenomen. Dat graven is een gevaarlijk werk 
omdat de werklui menigmaal vanuit de lucht door de geallieerden worden beschoten. 
 
Bertien Lumeij-Kicken: 
‘Mijn vader en mijn broers Aloys en Sjuf zaten ondergedoken bij Vincken in de Elzet, samen met 
Wiel en Johan Botterweck en nog een neef van Wiel uit Simpelveld. Mijn zus Leentje ging vaak 
stiekem boterhammen brengen. Dat vond zij een angstig karweitje.’ 

 

Donderdag 7 september 1944 

Ik ben niet gaan werken maar ben er maar weer vandoor gegaan en  

’s nachts bij Sjef Pappers gaan slapen. 

 

Vrijdag 8 september 1944 

Hetzelfde doorgebracht als Donderdag.  
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Zaterdag 9 september 1944 

In alle vroegte weer moeten wegvluchten om niet opgepakt te worden en naar 

het werk gebracht te worden. 

Om 10 uur uit mijn schuilplaats terug geroepen omdat de Duitsers zich drie 

paarden hebben gevangen om mee te nemen. Bij mijn thuiskomst zijn ze al 

met de paarden vertrokken en daarbij de stal waar het tuig ligt 

opengebroken en het tuig voor drie paarden meegenomen en van het andere 

het beste meegenomen. 

Pa heeft de voormiddag moeten vastzitten omdat hij aan dien Duitsers 

gezegd had dat we geen paarden meer hadden, dat ze al weg waren. 

 
Invordering van paarden 
 
Egid Cratsborn: 
‘Wij hebben thuis meerdere paarden: werkpaarden en één voor de sjees. Voordat de paarden 
worden gevorderd, worden ze eerst gekeurd. De voorkeuring vindt plaats in de Kommerstraat. Daar 
moet de eigenaar de paarden op en neer laten draven. Een Duitser staat er met de sjmik bij om ze 
op te jagen. Vader Cratsborn heeft aan mijn broer Sjef gezegd: houd je achteraan met dat paard van 
de sjees; val niet op! Maar ook dit paard ontkomt niet aan de invordering. Alleen een paard dat een 
wond heeft van het schuren van de haam kunnen we houden. ‘Dem brauchen wir nicht!’ 
De aflevering gebeurt in Valkenburg. Zeker vier paarden zijn we kwijt.’ 
 
Funs Franssen: 
‘Op zekere dag worden ook bij ons de paarden gevorderd. ‘Ach dat is jammer’ zegt mijn moeder, ‘er 
zijn net al militairen hier geweest die ze hebben opgehaald.’ Onze paarden lopen op dat moment in 
Overgeul in een wei. Als ze op stal hadden gestaan, waren we ze kwijt geweest.’ 
 
 
Trautje Van Wersch-Mousset: 
‘Wij hadden bij de stal een bord opgehangen: 
MOND- EN KLAUWZEER. Niemand durfde het 
erf op te komen.’ 
 
Van horen zeggen: 
Dhr. Hupperetz van Hurpesch moest met zijn 
paard naar Gulpen om het in te leveren. Bij 
Schuurman A Beks (Partij) kon hij omkeren: het 
was niet meer nodig, de Duitsers waren weg. 
 

Om de paardenvordering door de Duitsers te ontlopen, werden paarden van Lenoir uit Overgeul 
gestald in het zogenaamd Tychonsbosje in de omgeving van de Gulden Akker. In het bosje was 
een grote kuil, naar alle waarschijnlijkheid een doline (inzakking van de grond door uitspoeling 
van onderliggende krijtlagen). Aan de bovenkant werd de kuil afgedekt met sprokkelhout om de 
paarden aan het zicht te onttrekken. 
 

Zondag 10 september 1944 

We hebben ons de hele voormiddag moeten weghouden omdat de Duitsers met 

alle geweld wilden dat we gingen werken (op de geheime kamer geslapen tot 

middag). Niet in de kerk geweest want na de missen pikken ze op. In de 

namiddag naar Gieveld geweest. 

 

Gieveld is een gehucht dat behoort tot de gemeente Voeren / deelgemeente Teuven, in de 
Belgische provincie Limburg. Het gehucht bestaat uit enkele boerderijen. De Nederlandse 
buurtschappen Eperheide en Heijenrath bevinden zich ten noorden van Gieveld.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Voeren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Belgische_provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eperheide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heijenrath
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Maandag 11 september 1944 

In de voormiddag schuil gehouden en ’s avonds gelukkig om half tien 

vertrekken de laatste moffen die we in kwartiering hebben. Aubel gevallen. 

 
Sjef Franssen: 
‘Er is een razzia in Mechelen en iedereen die op straat is en boven de 16 jaar wordt gesommeerd op 
te stappen op een Duitse vrachtauto. Zo moet pap ook mee. 
Joep Delnoy, overbuurman en kapper in Mechelen, komt kijken wat er aan de hand is op straat. Hij 
wordt gezien en ook hij moet mee (in de witte kappersjas) op de Duitse vrachtauto. 
Er zijn veel mensen uit Mechelen en andere dorpen bezig in de heuvels bij Nijswiller om daar 
loopgraven te maken voor de Duitsers. 
’s Avonds mogen de mensen naar huis maar moeten de dag erna terugkomen. Na een paar dagen 
ga ik in plaats van vader naar Nijswiller om loopgraven te maken. Ik meld me en zeg: ‘Ik ben de 
zoon van Franssen en ik kom in de plaats van mijn vader.’ Dat wordt geaccepteerd. De bevrijding 
nadert en ik vraag of ik mag gaan plassen in een bosje. Dat mag en toen ben ik er van door gegaan 
en via via naar huis. Dat zal 11 of 12 september zijn geweest.’ 
 
Egid Cratsborn: 
‘De mensen vermoeden al enkele dagen dat er iets staat te gebeuren. Bij Schoonbrood hebben ze 
een radio en wij ook. Daar wordt stiekem naar geluisterd. Ook trekken onsamenhangende Duitse 
eenheden door de buurt. Ik zie ze lopen als ik de koeien in de wei A g’n Zandkoel moet melken.’ 
 
Francisca Kremer-Lindelauf: 
‘Op het eind van de oorlog trekken de Duitsers zich terug. De kinderen hebben geen school. Bij 
Franssen op de schuur staan Duitse jeeps. De militairen zijn dronken, ze hebben sjnaps ‘geklaut’. 
De Amerikanen hadden een nieuw wapen, een vlammenwerper. Voor ‘das Feuer’ gingen de 
Duitsers op de loop. Ze brallen ‘Das Feuer kommt; wir müssen nur laufen, laufen, laufen …’ 
 
Colla Vanhautem: 
‘Als de Duitsers terugtrekken komen drie soldaten de keuken binnen. Ze willen een boterham 
gesmeerd. Maar moeder hoeft er geen boter op te doen: de boter is voor de kinderen!’  

Maandag 11 september 1944 
‘Tomahawk’ op weg naar Limburg 
 
Het 19e legerkorps  onder commando van generaal-majoor Charles Corlett, bijgenaamd 
Tomahawk omdat het een Indiaanse strijdbijl als wapen voerde, was een van de meest effectieve 
stoottroepen van het Amerikaanse leger. De hoofdmacht werd gevormd door de beweeglijke 30e 
infanteriedivisie Old Hickory, gesteund door de 2e Armored Division Hell on Wheels. Samen met 
de legerkorpstroepen, zoals genie, zware artillerie-eenheden, cavaleriegroep, luchtdoel-artillerie, 
tankdestroyer-bataljons en verbindingstroepen, zo’n 65.000 man sterk. 
 
Op maandag 11 september begonnen drie regimenten vanuit Tongeren aan de laatste fase van 
hun opmars naar de Zuid-Limburgse grens. Twee escadrons (het 113e sq. en 125e sq.) 
bijgenaamd Red Horse vanwege het rode steigerende paard in zijn embleem, moesten nu de 
weg Maastricht-Vaals-Aken in handen zien te krijgen. 
 
Zuid-Limburg fungeerde in die dagen als doorgangshuis voor de terugtrekkende Duitse 
legereenheden. In vaak ordeloos ogende colonnes van de meest uiteenlopende vehikels trokken 
de vermoeide Duitse soldaten oostwaarts. Ze konden alles gebruiken wat maar wielen had. 
 
Veel mannen waren ondergedoken om niet te worden opgepikt voor Schanzarbeit: het graven 
van loopgraven, eenmansgaten en tankgrachten. Vooral langs de hellingen ten noorden van de 
Geul. Het riviertje, dat een natuurlijke barrière vormde tegen de oprukkende Amerikanen, wilden 
ze uitbouwen tot een sterke verdedigingslinie die tot elke prijs gehouden moest worden. 
 

‘D-Day in Zuid-Limburg’ 
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Dinsdag 12 september 1944 

We houden ons weer schuil tot de middag en in de namiddag ruimen we op 

aan de rotzooi die de moffen hebben achtergelaten. 

De Duitsers trekken zo vlug mogelijk terug. Ze hebben geen tijd om in te 

kwartieren want de Amerikanen zitten hun op de hielen. 

De frontsoldaten trekken de hele dag terug, helemaal wild met troepjes van 

vijftien tot twintig en dan komt er alweer eens een alleen of met drie of vier 

samen. De een heeft geen geweer meer of de helm verloren. Dan zie je er weer 

een die niks meer heeft of de helm op en anders niks meer. Ze hebben maar 

één doel: zoo gauw mogelijk weg te komen. ’s Avonds als de laatste door zijn 

laten ze de drie bruggen in het dorp de lucht in vliegen. Een geweldige 

explosie, veel zwaarder geladen dan nodig. 250 Kg. Dynamiet voor die over 

de Geul en 50 voor die bij Schyns. De brug op Partij en op de Rijksweg ook de 

lucht in laten vliegen. Canadabomen en telefoonpalen langs de weg laten 

omver vliegen. De Amerikanen zijn in Teuven. 

 
 
De Geulbruggen 
 
Bij Overgeul liggen in 1944 drie bruggen: ‘de kling brugk, de sjtinge brugk en de brugk bi d’r Schyns’. 
De Duitsers laten de bruggen over de doorgaande weg richting Epen springen in de hoop de 
Amerikanen zo tegen te houden. 
 
Mathieu Loozen: 
Mathieu wilt opgetekend hebben dat buurtbewoners in de Holleweg een schuilkelder hebben 
gegraven. Het is professioneel gedaan; de mijnwerkers uit Overgeul (Baggen, Mager en Grond) 
weten hoe ze een en ander moeten aanpakken. Dat Joep Grond erbij is, is des te opmerkelijk omdat 
hij bij de NSB is aangesloten. Grond wist precies wie zich in de kelder schuilhielden, maar hij heeft 
nooit iemand verraden. 
‘Toen de Duitsers de bruggen over de Geul hebben opgeblazen, hebben wij met het hele gezin zelfs 
twéé nachten in die schuilkelder geslapen.’ 
 
Lida Van Wersch-Ploemen: 
‘Toen men op het einde van de oorlog de bruggen over de Geul heeft laten springen moest mijn 
opa, Hypolithe Schyns, zijn huis uit. 
Alle ramen en deuren moesten worden open gezet vanwege gevaar voor kapot springend glas. 
Hij is toen naar Van Wersch op Ten Hove gegaan en heeft daar, volgens zijn zeggen, de 
allerlekkerste boterham met sjink gegeten die hij ooit in zijn leven gegeten had. En toen hij weer 
thuis kwam was er geen enkele ruit kapot. Dit verhaal heeft hij heel vaak verteld. Hij deed daarbij 
ook voor hoe medam Van Wersch hem ontvangen had en het brood gesneden had.’  

Dinsdag 12 september 1944 
Eerste Amerikaan sneuvelt op Limburgse bodem 
 
D-Day begon voor Zuid-Limburg op een stralende nazomerse dag. Om 10 uur ’s morgens werd 
bij het grensplaatsje Mesch (gemeente Eijsden), de eerste voet op Nederlandse bodem gezet. 
De Amerikanen volgden het riviertje La Berwinne en bereikten tegen half negen het kruispunt 
van de weg Moelingen-’s Gravenvoeren met de weg Battice-Heer. Daar werden ze hevig onder 
vuur genomen. 
Met een lichte mitrailleursectie werd grenspaal 35 bereikt en daarmee stonden de eerste 
bevrijders op Nederlandse grondgebied. Tijdens het korte, maar felle gevecht sneuvelden een 
achttal Duitsers en de Amerikaanse soldaat Leonard Hoffman uit Pennsylvania. 
 

‘D-Day in Zuid-Limburg’ 
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Funs Franssen: 
‘Als de geulbruggen worden opgeblazen moet de familie Franssen schuilen bij de overburen, de 
familie Ploemen-Schyns. Als alles voorbij is, is het voornaamste dat Funs zich kan herinneren: alle 
ruiten van het kippenhok zijn gesprongen!’ 
 
Egid Cratsborn: 
‘Na een paar dagen komt de burgemeester bij mijn vader met de vraag of hij de bruggen 
provisorisch kan herstellen. In Overgeul liggen gekapte ‘Canadassen’ die kunnen hiervoor gebruikt 
worden. Deze bruggen hebben zeker een paar maanden dienst gedaan.’ 
 
Gerda Loozen-Kohl: 
‘Toen de Duitsers de bruggen over de Geul lieten springen, zijn wij (kinderen) een tijd niet naar 
school geweest. Men heeft dikke boomstammen over het water gelegd, maar daar durfde je als kind 
niet overheen te lopen.’ 
 
Mathieu Loozen: 
‘Na verloop van tijd is er over de Geul een baileybrug aangelegd. Daar kan wel zwaar materieel 
overheen. Er is echter één nadeel: het zijn twee sporen ter breedte van vrachtwagenbanden. Als er 
een boer met paard en wagen overheen wil, moet het paard worden uitgespannen. Het paard zou 
immers tussen de twee sporen in vallen!’  

Brug bij Overgeul met op de achtergrond hoeve De Plei   Foto: Familie Van Houtem 
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Amerikaanse militairen op 
Hilleshagen 
Foto: De Noabere va Viele 
Met dank aan Arthur Delnoy 

DE AMERIKANEN KOMEN! 
 
 
Bernard Kohl: 
‘Enkele dagen, of zelfs één dag voor de bevrijding, zijn Duitse militairen in de Bissen bezig met het 
bouwen van een stelling die de opmars van de Amerikanen moet tegenhouden. Tijdens het werk 
geven zij er echter de brui aan en vertrekken. Twee Duitsers houden zich schuil bij Hendriks op de 
hooizolder. Eén jongen vertrekt een paar dagen later, de ander heeft zeker een half jaar bij Hendriks 
gewoond. Hij draait gewoon mee in het gezin. Het valt niet op; er zijn veel kinderen. Onbekend wat 
er daarna met hem gebeurt is.’ 
 
Francisca Kremer-Lindelauf: 
‘Op 12 september horen we harde kanonschoten en moeder zegt: ‘Wie weet wat we nog allemaal 
mee moeten maken.’ Bij hoeve de Plei worden de bruggen opgeblazen. Opmerkelijk: de 
omwonenden zijn gewaarschuwd. Ramen en deuren moeten open in verband met de luchtdruk. 
Het Onderste Dorp zit zeker twee weken lang zonder stroom. 
Jongens van de Ondergrondse, waaronder mijn broer Lambert, trekken naar België om te kijken 
hoever de Amerikanen daar gevorderd zijn. Kapper Joep Delnoy heeft een radio verborgen (boven 
een trapgat, netjes dichtgetimmerd met behang erover heen, viel niemand op). Zo weten sommigen 
wel dat er iets te gebeuren staat. Als er uitzending is hoor je eerst in klopsignalen de Vijfde Symfonie 
van Beethoven. Dan een stem: ‘Hier is Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland’.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eerste dag-envelop ‘Radio Oranje voor Koningin en Vaderland, stem van strijdend 
Nederland. Goedenavond luisteraars, op zee in Oost of West’   Uitgave 5 mei 1993 
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Sjef Rouschop: 
‘Ik was nog bij familie ‘i g’n Rott’ ondergedoken toen ik hoorde van de bevrijding en ging direct op 
huis aan. Toen ik daar via de achterdeur binnen kwam viel ik in het hol van de leeuw. Op dat 
moment zaten er een achttal Duitsers bij ons in de kamer, waarvan er een hagelvol was. Ze hadden 
nog veel praatjes, zoals ‘we komen terug met een geheim wapen' en dat soort dingen. Ze vroegen of 
ik mee dronk maar ik ben toch weer weggegaan.’ 
 
Lambert Lindelauf: 
‘Toen de Amerikanen in aantocht waren, ben ik met enkele jongens ze tegemoet gelopen en zo 
kwamen we in Sippenaeken terecht. Daar kregen we witte boterhammen en sigaretten van ze. Ze 
trokken verder richting Schweiberg maar wij mochten niet mee, dus maar weer door de velden terug 
naar huis. Op Bommerig zagen we dat Peerboom de Nederlandse vlag al uit gehangen had 
(eigenlijk een dag te vroeg). Thuis werden we ontvangen door zeer ongeruste ouders. De dag erop 
was Mechelen bevrijd.’ 
 
Francisca Kremer-Lindelauf: 
‘De eerste Amerikaanse jeep die ik zie, staat in de schuur bij Pappers (nu Commandeurstraat 1); 
een jeep met een STER. Hij staat daar verscholen; een verkenningsvoertuig?’ 
 
Sjef Franssen: 
‘De eerste Amerikaanse jeep zie ik bij het Heilig Hartkapelletje in de Pastoor Ruttenstraat. Wat ik 
daar op dat moment doe? Geen idee. We hebben daar een wei waar ik waarschijnlijk een karweitje 
moet doen. De jeep komt uit het dorp en gaat richting Partij of Wahlwiller. 
Bij ‘d’r sjoester’ Van Houtem die A g’n Great woont (nu Eperweg 6) is een radio verstopt. Ze kunnen 
er Radio Engeland ontvangen. Zo weten we dat de Amerikanen in aantocht zijn.’ 
 
Bertien Lumeij-Kicken: 
‘Mijn vader heeft de radio verstopt in het duivenhok. Een klein vierkant grijs kastje. Dat heb ik per 
toeval ontdekt. Hij heeft daar ook zijn beste duiven opgehokt. Dat weet zelfs mijn moeder niet!’  

Amerikaanse soldaten op Hilleshagen               Foto: De Noabere va Viele. Met dank aan Arthur Delnoy 
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MECHELEN BEVRIJD 
 
 

 
 
13 september 1944, Mechelen, Holland 

Cavalerie verkenningstroep B, 113e cavalerie verkenningssquadron werd door 113e cavalerie groep 

versterkt met een genie peloton. Om 09:00 uur werd de cavalerie verkenningstroep toegevoegd 

aan het 125e cavalerie verkenningssquadron en vertrok men uit het Belgische Dalhem. De missie 

was flankbescherming van de 30e infanteriedivisie. Vele wegblokkades sommige met antitank 

kanonnen andere met omgevallen bomen. Mijnenvelden die men tegenkwam moesten geruimd 

worden voordat men weer verder kon.  

Verschillende vuurgevechten met de Duitsers waarin een aantal van hen werden gedood en er 60 

vervolgens krijgsgevangen werden genomen. Cavalerie verkenningstroep B werd bij Mechelen 

tegengehouden door een Duitse infanteriebataljon dat zich had ingegraven op de heuvelrug ten 

noorden van dit dorp. Cavalerie verkenningstroep B ging in bivak in en rondom Mechelen en 

realiseerde verschillende wegblokkades alsmede plaatste men voorposten.  
 

‘Zuid-Limburg bevrijd; feiten en mythes’. Heerlen 2017. 
 

Woensdag 13 september 1944 

’s Morgens moeten we weer in alle vroegte wegvluchten want de Duitsers doen 

een laatste poging om er nog zo veel mogelijk aan het werk te krijgen aan de 

loopgraven. We vluchten de boschen in en trekken zoo door het bosch naar 

Gieveld de Amerikanen tegemoet. Rond middag komen we daar aan en eten 

daar mee. Na de middag staan we buiten te plannen wat we doen zouden en 

ineens komen de Amerikanen onhoorbaar naar ons toe schuiven. Ze komen 

uit het Gievelder bosch en staan naast ons voor we het weten. Daarna hebben 

we hun uitbundig begroet en zijn we terug gegaan in de richting Epen-

Mechelen getooid met onze rood-wit-blauwe vlag. Wat was dat nog eens een 

veilig gevoel. Rond half twee komen we met de eerste bevrijdingstroepen hier 

in het dorp aan. Onder spontaan welkomst gejubel der bevolking trekken ze 

het dorp door. We zijn bevrijd. De vlag komt voor den dag. 

Buiten het dorp komen ze nog een troepje Duitsers bij die wegvluchten 

waarvan ze er zes dood schieten en twee zwaar gewond. De rest gevangen.  

  

Woensdag 13 september 1944 
Bevrijders bereiken Maastricht 
 
Het 125e eskadron van de 113e cavaleriegroep was bezig het gebied ten zuiden van de weg 
Maastricht-Vaals in oostelijke richting te zuiveren, waardoor ’s morgens Reijmerstok, Slenaken 
en Heijenrade en – in de loop van de middag – Epen, Bommerig en Mechelen en het deel van 
Gulpen ten zuiden van de Rijksweg werden bevrijd. 
 
De gepantserde eenheid probeerde nog de weg Aken-Vaals ook bij Wittem in handen te krijgen, 
maar die poging werd gesmoord in dodelijk vuur van de Duitsers, die veilig ingegraven zaten op 
de hellingen van Wahlwiller. 
 
Van daaruit en vanaf het daarachter liggende plateau van Eyserheide hadden zij een 
strategische troefkaart in handen. Die vormde min of meer het sluitstuk van de verdedigingslinie 
die zij die dag nog met succes konden houden langs de Geul van Bunde tot Gulpen en 
vandaaruit langs de Zinzelbeek naar het Duitse Orsbach, waar de fortificaties van de Westwall 
begonnen, de zogenaamde Siegfriedlinie. 

‘D-Day in Zuid-Limburg’ 
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Binnenkomst op Schweiberg 
 
De binnenkomst in Mechelen begint op Schweiberg. Vanuit Eperheide komen tanks, jeeps en 
militairen te voet. De tanks rijden op Schweiberg bij het boerderijtje van de familie Kever (nu 
Schweibergerweg 80) dwars door de weilanden richting de Dal en komen uit beneden aan de 
‘Luberig’. Ze rijden door alle prikkeldraad en heggen heen; alles ligt plat. Die doorkomst heeft wel 
een hele dag geduurd. De kinderen uit de Bissen gaan aan de ‘Luberig’ kijken: er wordt veel 
chocolade ‘uitgegooid’.  
 
In de Bissen is het druk. Er komen veel soldaten langs; de meesten te voet. De bewoners zien voor 
het eerst zwarte militairen, ze horen de meest vreemde talen. In het begin zijn ze bang voor deze 
zwarte militairen, maar ook dat went.  
 

Bernard Kohl: 
‘Bij de tant Lena in de Bissen wordt in september 1944 
een kindje geboren: Julie (vernoemd naar prinses 
Juliana). Tante staat met de baby op haar arm voor het 
raam om het meisje door de buurvrouwen te laten 
bewonderen.  
Dan komen acht militairen de bosweg naar beneden. 
Een van hen is zwart en ziet de moeder met het 
pasgeboren baby’tje. Hij vraagt of hij haar even vast 
mag houden.  
 
Na enige aarzeling mag dat en de soldaat vertroetelt 
het kleine ding. Dat willen de andere militairen ook en 
de kleine Julie gaat van hand tot hand en wordt 
geknuffeld en krijgt kusjes! 
Baby Julie woont inmiddels op Partij.’ 
 
 
 
 
Bernard Kohl in de Bissen voor het raam waar baby Julie 
door de Amerikaanse militairen is geknuffeld. 

 
Miel Vanderheijden: 
‘De eerste Amerikaanse militairen die ik zie, zitten in een jeep die de Schweiberg naar beneden rijdt. 
Later op de dag komen ook tanks. Die komen vanuit de Gulperweg door de wei in de Hoevedel van 
Nacken en Vanderheijden richting Eperweg. Dieper dan Vanderheijden is de weg totaal 
onbegaanbaar. Er zijn tal van bronnen; het is drassig; de weg is door de Duitsers helemaal kapot 
gereden. Als de mensen van Schweiberg naar het dorp moeten, steken ze bij ons de huiswei over 
en dan via de wei van Gelissen naar het Höfke.’ 
 
Gerda Loozen-Kohl: ‘Ik heb een grote oranje strik in mijn haar!’ 
 
Egid Cratsborn: 
‘Op een middag komen een paar jeeps de Schweiberg naar beneden. Het zijn zo’n twintig militairen. 
De mensen staan buiten en klappen en zwaaien. Later komen de tanks.’ 
 
Annie Kohl-Rompen: 
‘Ik was nog maar een kleutertje. Ik herinner me dat we bij de poort staan te zwaaien als de jeeps 
voorbij rijden. De soldaten delen royaal uit: chocolade en kauwgum. Vooral van de kauwgum heb je 
een hele mond vol; het is heel lekker. Het is gewoon een heel fijne dag! Vader is er niet. Hij is 
ondergedoken (waarschijnlijk ergens in het Schweibergerbos) om te ontkomen aan de oproep om 
voor de Duitsers te werken. Het enige dat mij wordt verteld: ‘d’r pap is voet’.’ 
 
Bijna gelijktijdig met de doortocht van de Amerikanen in de Dal blijken in het Schweibergerbos, in de 
buurt van de tegenwoordige golfbaan, een groep Duitsers te lopen.  
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Binnenkomst in het dorp 
 
Mathieu Loozen: 
‘De eerste Amerikaanse militair zie ik bij hoeve de Plei. Hij is in gezelschap van agent Cor Otter. 
Later komen er ook jeeps in Overgeul; ze staan gestald bij Lenoir. De weg is echter één grote 
moddermassa. Ik vind het machtig interessant om te zien hoe met paarden zo’n weggezakte jeep 
weer vlot getrokken wordt.’ 
 
Funs Franssen: 
‘Ik ben zes jaar; wat weet je dan van de oorlog. Eén duidelijke herinnering: Feest! Iedereen loopt te 
dansen en te zingen. Waarom??? Geen idee, je loopt gewoon mee …’ 
 

Francisca Kremer-
Lindelauf: 
 
‘De eerste militairen 
komen met jeeps en 
legerauto’s. De jeugd 
loopt er joelend 
omheen. De militairen 
rijden stapvoets door 
de Dorpstraat.  
 
Ik sluit aan bij een 
groepje jongens en 
meisjes die al joelend 
en juichend naast de 
legervoertuigen mee 
lopen. De soldaten 
worden er zichtbaar 
ook vrolijk van. 
 
 
 
 
 

 
Joep Delnoy heeft zijn radio tevoorschijn gehaald en in de vensterbank geposteerd. Triomfantelijk 
laat hij muziek door de Dorpstraat horen! 
De Amerikanen lopen zo zachtjes, zo zonder geluid; het lijkt wel alsof ze op sloffen lopen. Dat zijn 
we niet gewend; we hebben stampende laarzen in ons geheugen.’ 
 
Bertien Lumeij-Kicken: 
‘Er zijn Duitsers bij ons ingekwartierd. Er is ook een Pool bij. Die springt van vreugde in de lucht als 
er Amerikaanse vliegtuigen over komen. Eindelijk naar huis! De Amerikanen komen vanaf Bommerig 
richting kerk. We zijn blij! Er wordt van alles uitgedeeld: tubetjes tandpasta en kauwgum. “Ver wiste 
neet ins wat ’t waor!” Ze herinnert zich ook nog de dikke plakken chocolade. “Dao houws-te inge 
hamer vör nuedig um ze kapót te houwe!”’ 
 
Gretha Hounjet-Rademacher: 
‘Ik heb Duitse militairen gezien die al biddend ‘Vater unser, der Du bist im Himmel, geheiliget werde 
Dein Name’ Hilleshagen naar beneden marcheren. 
Op 13 september 1944 wordt mijn oma, mevrouw Rademacher-Hissel, begraven. De uitvaartmis is 
in de kerk van Mechelen. ’s Morgens staat er nog een Duitse vrachtwagen onder een boom naast 
ons huis; ‘s middags staan op diezelfde plaats Amerikaanse vrachtwagens. 
Alle mannen en jongens van de familie zijn ondergedoken en kunnen de begrafenis niet bijwonen. 
Een tante en een oom komen per fiets vanuit Heerlen. Heerlen is nog door de Duitsers bezet; het is 
eigenlijk een riskante en onverantwoorde onderneming.’  

Op de plei bij het Rachenis in de Dorpstraat. 
V.l.n.r. Lambert Lindelauf met broertje Thijs, moeder Josepha Lindelauf-
Schröder, soldaat Russell en vader Hubert Lindelauf. 
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Fieny Loozen-Crutz: 
‘De eerste Amerikanen die ik zie, zitten in een jeep. De 
mensen zwaaien.’  
 
Colla Vanhautem: 
Het meest onder de indruk ben ik van de Amerikaanse 
legerjeeps. Dat waren fijne voertuigen! 
Vierwielaandrijving; die bleven nooit in de modder steken. 
Ik heb later menigmaal verzucht: ‘Huj ich mich mer zoe 
inge Willy (Amerikaanse jeep) aa-gesjaft!’ 
 

 
Van horen zeggen: 
Politieagent Cor Otter ging voorop toen de Amerikanen binnen kwamen. 
Johan Botterweck zat boven op een tank. Ze reden Wahlwiller binnen. Daar woonde rechts Marie 
Schwanen. De mensen riepen: Hello boys, hello boys! Johan riep: ’Aa Marie!’ En Marie zei trots aan 
de omstanders: ‘Dae Amerikaan dae kint mich!’ 
 
Schietpartij op de Gülkoel 
 
Francisca Kremer-Lindelauf: 
‘Bij het Pannesjop (nu Pastoor Ruttenstraat 2) wordt er plotseling geschoten vanaf de Gülkoel. De 
soldaten springen uit hun voertuigen, zoeken dekking en geven tegenvuur. Ondertussen schreeuwen 
ze tegen ons: ‘Go back! Go home! Quick!’ Wij beseffen niet eens dat er gevaar is. 
Teleurgesteld gaan wij terug tot bij de kerk; we gaan niet naar huis. Een paar voertuigen komen terug 
en rijden richting Hilleshagen. 
Na een tijdje komt er een jeep vanaf Hilleshagen. Voor op de motor zit een Duitse soldaat met grijze 
haren; in onze ogen is hij oud. Hij heeft zijn handen in de lucht. Hij is de enige, horen we achteraf, die 
de schietpartij heeft overleefd. Ik weet nog dat ik het zielig vind. Waar men hem naar toe rijdt weet ik 
niet meer.’  

Amerikaanse soldaten op de binnenplaats bij de familie Duijsings-Belleflame, Hilleshagen 
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Wat er wordt verteld: 
Die Duitsers waren die nacht ingekwartierd bij de familie Vanhautem woonachtig boven op 
Hilleshagen. De soldaten hadden gesproken over opgeven omdat ze kansloos waren. De 
Befehlhaber was er tegen. Nicht kapitulieren! Echter: Colla Vanhautem komt dit onbekend voor. 
 
Fien Nix-Janssen: 
‘De Duitse soldaten zijn doodgeschoten op de Gülkoel. Een van de soldaten had een brief bij zich 
van zijn vrouw, waarin ze schreef wat ze die week gedaan had; ingemaakt enz. Mijn vader heeft die 
brief gevonden en de vrouw van de soldaat teruggeschreven. Daar hebben ze nooit meer wat van 
gehoord. Buurtgenoten zijn bij de lichamen gaan kijken welke spullen er nog bruikbaar waren. Er is 
veel geroofd.’ 
 

 
Jef Vincken: 
‘Toen de Amerikanen kwamen liepen er een paar Hilleshagen op. Ze werden beschoten door enkele 
Duitsers die op de Gülkoel lagen. De Duitsers werden neergeschoten en lagen gestrekt op de grond. 
De Amerikanen gingen verder. Ik ging hierop af samen met schoonbroer Wiel Wetzels die tijdelijk 
met zijn vrouw bij ons woonde. We zagen de Duitsers liggen en ook nog enkele machinegeweren. 
Eén hebben we meegenomen en op de hooizolder verstopt, maar pap mocht dit natuurlijk niet 
weten. Enkele dagen later stond Jo Géron aan de deur en vroeg naar dat geweer. Ook weer 
verraden werk natuurlijk. Pap wist nergens van en toen ik zei dat het op de hooizolder lag moest ik 
het meteen gaan halen. Jo heeft het meegenomen.’ 

 
Francisca Kremer-Lindelauf: 
‘De Duitse soldaten die op de Gülkoel 
gesneuveld zijn, hebben daar zeker een 
paar weken gelegen. Er is nog geen 
overheid die zoiets regelt.  
Toen hebben een paar dorpsgenoten, 
waaronder Sjo Ernes, hen terplekke 
begraven. Zij zijn van mening dat je 
deze gesneuvelden daar niet zo kan 
laten liggen.  
Na de oorlog zijn de stoffelijke 
overschotten door de Duitsers 
opgegraven. De naamplaatjes waren 
nog intact; die zorgden ervoor dat de 
gesneuvelden niet meer op de lijst van 
vermisten stonden.’ 
  

 
Op 12,13, en 14 september 1944 sneuvelt een aantal Duitse soldaten in de buurt van Mechelen. 
Ze zitten in schuttersputten op de Geuzeweg, Eikesweg en Gülkoelerweg, maar de Amerikaanse 
overmacht blijkt te groot.  
Een aantal van de gesneuvelden wordt langs de Geuzeweg en de Eikesweg begraven en een 
aantal op het kerkhof van Mechelen. Günter Krappweis is een van Duitsers die op het kerkhof 
liggen, maar naderhand naar het Duitse oorlogskerkhof in Ysselsteyn worden verplaatst.  
De soldaten die sneuvelen tussen Hilleshagen en Nijswiller zijn niet allen van hetzelfde pluimage. 
Er zijn doorgewinterde veteranen bij, maar ook jongemannen van amper 18, 19 en 20 jaar oud, 
die nauwelijks een gevecht hebben meegemaakt.  
Hauptvormann Günter Krappweis werkte voor de Reichsarbeitsdienst en wordt nu als frontsoldaat 
ingezet, zoals zoveel jonge jongens tegen het einde van de oorlog worden ingezet bij een 
gevechtseenheid. 

‘De bezetting en bevrijding van Nijswiller en de Zuidoosthoek van Zuid-Limburg’, 
Heemkundevereniging Nijswiller, 2015. 

 

Eikesweg Hilleshagen, met zicht richting Partij, waar 
(zie gele piketpaaltjes) vier Duitse militairen zijn begraven. 
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EEN OORLOGSVERHAAL 
 
De ochtend van 13 september kwamen er drie Duitse 
soldaten bij ons (familie Jaspar-Van der Linden) ‘in ’t 
Pannesjop’ (nu Pastoor Ruttenstraat 2a/b). ‘Wir wollen 
frühstücken und wir willen gutes Essen.’ Mijn moeder 
maakte spek en ei en dat lieten ze zich goed smaken. 
Daarna vertrokken ze. Een tijd later kwamen er nog zo’n 
tien soldaten langs. Zij vroegen of er bij ons nog 
‘Kameraden’ waren. Mijn moeder zei dat die al een uur 
geleden vertrokken waren. 
 
Toen pa vroeg wie er aan de deur was geweest, vertelde 
mijn moeder over de Duitse soldaten en dat ze al weg 
waren. ‘Nee,’ zei pa, ‘er liggen er nog in de paardenstal te 
slapen.’ 
Mijn ouders besloten om ze wakker te maken; dan 
konden ze alsnog met de rest meetrekken.  
 
Maar dat pakte anders uit. De soldaten floten de anderen 
terug. Op datzelfde moment deed mijn moeder de deur 
van de poort dicht. Dat beviel de heren helemaal niet. 
Eén trok zijn pistool en stormde op pa af. Mijn vader had 
mijn zusje Elly op de arm. Mama griste haar uit zijn arm 
en vluchtte naar binnen. 
 
Nadat de soldaten met elkaar overlegd hadden, besloten 
ze toch verder te trekken want vanuit onze boerderij 
hadden ze te weinig zicht op het dorp. Ze zijn van bij ons 
naar de Gülkoel getrokken want van daaruit konden zij 
het dorp in de gaten houden. 
 
Toen enkele uren later de Amerikanen arriveerden, 
begonnen ze vanaf hun hoge plek te schieten. Maar de 
bevrijders gingen met hun jeeps de vijand tegemoet en 
de Duitsers op de Gülkoel werden beschoten. 
 
Later kwamen de Amerikanen terug. Voorop een jeep zat 
een Duitse soldaat met een witte doek boven zijn hoofd. 
Ze hadden ook nog drie gewonde Duitsers bij zich. Die 
werden in het klooster binnen gebracht. Mijn vader hielp 
met een gewonde naar binnen dragen. Pa, die zo wie zo 
erg anti-Duits was, zei tegen die man: ‘Hast du nun 
genug vom Krieg?!’ En die Duitser antwoordde: ‘Schon 
lange, aber den Lump Hitler nicht …’ 
 
Een of twee dagen later kwam zuster Vitalis vertellen dat 
die soldaat overleden was. Bij het afleggen waren ze een 
brief van zijn vrouw tegen gekomen. Daarin stond dat in 
mei hun oudste kind de Eerste Communie zou doen. Zijn 
vrouw hoopte dat hij dan toch thuis zou zijn. 
Mijn vader had er toen toch veel spijt van, dat hij zo hard 
was geweest. 
 
 
Gusta Lacroix-Jaspar, geboren in 1937, 
woonde aan ’t Pannesjop (nu Past. Ruttenstraat 2), 
6 jaar oud in 1944.  

De intocht der Amerikanen 

te Wittem 

 

Verschillende dagen hoorde men reeds 

het kanongebulder in België dichterbij 

komen. In kleine groepjes trekken 

Duitsche infanteristen zich terug. 

Eindelijk sprongen op 12 December in 

den middag de drie bruggen over de Geul 

te Mechelen en later die in Partij en 

Wittem. Door de zware lading 

veroorzaakten deze een geweldige 

ravage aan de omliggende huizen. 

Ofschoon de schade zeer groot was, 

waren allen blij, dat er geen persoonlijke 

ongelukken gebeurd waren. Sommigen 

O.D.-ers konden niet wachten en trekken 

te voet naar Aubel de Amerikanen 

tegemoet. 

Op 13 September arriveerden de eerste 

stoottroepen des morgens te Epen, waar 

zij door burgemeester Mr. Merckelbach, 

die sinds 12 December 1941 zijn functie 

had neergelegd, hartelijk werden 

verwelkomd. Tijdens deze ontvangst met 

muziek werden, niet ter opluistering, 

enkele salvo’s granaten afgevuurd op het 

Elzeterbosch, waar soldaten der S.S. 

verborgen zaten. 

Des namiddags trokken de Amerikanen 

naar Mechelen, waar het enthousiasme 

eveneens enorm groot was. Overal 

verschenen de nationale driekleur, het 

oranje en de onderduikers. 

De kennismaking met de bevrijders viel 

buitengewoon mee en ook zij lieten zich 

van hun beste zijde zien. Het 

Limburgsche bier stelden ze zeer op 

prijs. 

Den volgenden morgen vond voor het 

gemeentehuis een spontane huldiging 

plaats van den burgemeester en later liet 

de harmonie zich hooren ondertusschen 

hoorde men regelmatig de mitrailleurs 

knetteren in Wahl- en Nyswiller, die 

eerst twee dagen later gezuiverd werden. 

Regelmatig worden gevangenen binnen 

gebracht of nesten van tegenstand 

opgeruimd. 

De gemeente kon op 17 September als 

geheel bevrijd worden beschouwd. 

 

B. Von Schwarzenberg 

Mechelen-Wittem 
 
Limburgsch Dagblad 30 september 1944 
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De Gülkoel, een reconstructie 
 
Veel inwoners van Mechelen herinneren zich het gevecht tussen Duitse en Amerikaanse militairen 
op de Gülkoel. In de loop van de jaren lopen de ooggetuigenverslagen dooreen met de verhalen 
‘van horen zeggen’. Zodoende zijn verschillende versies van het gebeuren in omloop. Door 
documenten en interviewverslagen naast elkaar te leggen is geprobeerd een redelijke reconstructie 
te maken van de bewuste schietpartij. 
 
Op 13 september 1944 rukken Amerikaanse troepen vanuit verschillende windhoeken op richting 
Aken. Gerard Prumpeler geeft een duidelijk tijdstip aan: ‘Het is 16.00 uur als een Amerikaanse 
verkenningseenheid vanuit Partij, via de Geuzeweg, richting Hilleshagen komt. In de buurt van de 
Eikesweg stuiten ze op een groepje Duitse militairen.’ 
 
Jo Ploemen: 
‘De Amerikanen kwamen vanuit Schweiberg richting Hilleshagen. Ik heb later ook de krijgsgevangen 
Duitser in een jeep gezien. Hij schreeuwde het een of ander waarna de Amerikanen hem een paar 
slagen in het gezicht verkochten. Dat maakte diepe indruk.’ 
 
Aan de hand van Duitse Oorlogsarchieven hebben we enigszins kunnen herleiden waar deze Duitse 
Militaire Eenheid vandaan komt. Het gaat om de 49e Infanteriedivisie die eind augustus 1944 aan de 
Seine verslagen is en begin september 1944 in de Tapijnkazerne te Maastricht weer provisorisch 
gehergroepeerd wordt. Het is een samenvoegsel van verschillende bataljons en eenheden. 
 
Op 12 september 1944 ligt de (samengestelde) 49e Infanteriedivisie bij de lijn Margraten – Epen en 
daardoor ook bij Mechelen. Zie overzichtskaart binnenkant omslag. 
 
Bij boer Harrie Roijen te Wittem zijn Duitse soldaten ingekwartierd. Hij vertelde: ‘Er waren soldaten 
bij die ook al in Frankrijk hadden gevochten. Die hadden Franse vrouwen / vriendinnen bij zich; die 
lagen ook bij ons.’ 
 
Wat er wordt verteld: 
Deze Duitsers zouden zich willen overgeven. Ze hebben zelfs een witte vlag waar ze mee zwaaien. 
Echter bij het naderen van de Amerikanen zou één Duitser in paniek zijn geraakt en heeft het op een 
lopen gezet. Daarop zouden de Amerikanen het vuur hebben geopend. 
 
De gesneuvelden zijn enkele dagen c.q. weken later – ongekist – begraven in een talud langs de 
Eikesweg te Hilleshagen. De plaats van de graven is op de afbeelding aangegeven met een pijl.  
De afstand van het wegkruis (aangegeven met groene stip) tot de graven is bij de opgraving in 1949 
opgemeten: circa 248 meter vanaf de Hilleshagerweg richting Gülkoelerweg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Overzicht graven 1944 
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Feit is dat vier Duitse militairen op de Gülkoel zijn doodgeschoten, twee Duitse militairen gewond en 
een Duitse militair is krijgsgevangen genomen. Een overzicht: 
 
Gesneuveld Identificatie Geboren Rang Overleden Leeftijd 

August Zimmet 19432 09-01-1902 Soldat 13-09-1944 42 jaar 

Ernst Voss 19433 13-03-1903 Grenadier 13-09-1944 41 jaar 

August Schaffstall 19434 06-05-1904 Schütze 13-09-1944 40 jaar 

Matthias Hand 19435 24-10-1902 Grenadier 13-09-1944 41 jaar 

Gewond      

Bernard Joh. Braun 23363 12-11-1907 Ober Gefreiter 14-09-1944 36 jaar 

Kurt Zöllner 23364 23-12-1897 Gefreiter 14-09-1944 46 jaar 

Krijgsgevangen      

Naam onbekend onbekend   onbekend  

 
 
De gewonden zijn overgebracht naar het Theresiaklooster aan de Hilleshagerweg in Mechelen. 
Ooggetuige Frans Simon: ‘Er lagen twee militairen op veldbedden in de gang van het klooster, maar 
er waren er nog meer …’ 
Nadat Braun en Zöllner op 14 september zijn overleden, worden ze - ongekist- begraven op de R.K. 
Begraafplaats aan de Pastoor Ruttenweg te Mechelen ‘Duitse graven nr. 4 en 5’. 
 
De krijgsgevangen militair is door ooggetuigen gezien in een Amerikaanse jeep die richting Partij 
reed. Over deze persoon is verder niets bekend. 
 

De vier soldaten op de Gülkoel worden op 
27 oktober 1949 opgegraven en 
overgebracht naar de Duitse Militaire 
Begraafplaats te Ysselsteyn. 
Bij opgraving op de Gülkoel vindt men o.a. 
skeletresten, resten militair uniform, tricot 
ondergoed, resten militaire trui en een linker 
militaire schoen. De overige bezittingen zijn 
dan al geroofd. Bij de overbrenging naar 
Ysselsteyn noteert men: ‘opgraving uit 
veldgraf gemarkeerd door wit kruis’. 
 
Begin september 1944 vinden in onze 
omgeving hevige luchtgevechten plaats. 
Volgens boer Harrie Roijen wordt het 
kruispunt te Wittem hevig onder vuur 
genomen. Hierbij raken o.a. Herbert 
Dahlmann en Günter Krappweis ernstig 
gewond.  
Aangezien het lazaret bij de paters te 
Wittem per 1 september 1944 is 
opgeheven, worden de gewonden 
overgebracht naar het Noodziekenhuis in 
het Theresia-zusterklooster aan de 
Hilleshagerweg. Dahlmann overlijdt op 10 
september en Krappweis op 12 september. 
Ze worden begraven op de R.K. 
begraafplaats aan de Pastoor Ruttenstraat 
in de ‘Duitse graven nr. 1 en 2’.   
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Duitse slachtoffers in de gemeente Wittem 
 
Uit correspondentie met het Rode Kruis blijkt dat er nog een aantal Duitse militairen zijn gesneuveld 
tijdens de bevrijdingsdagen van september 1944. Een overzicht van de ‘Duitse graven’ in Mechelen: 
 
Gesneuveld Identificatie Geboren Rang Overleden Leeftijd 

Günter Krappweis 23360 10-09-1925 Haupt Vorman 12-09-1944 19 jaar 

Herbert Dahlmann 23361 22-07-1905 Schütze 10-09-1944 39 jaar 

Friedrich Konter 
* zie blz. 38 

23362 02-10-1926 Grenadier 11-09-1944 17 jaar 

 
Ook wordt in een brief van burgemeester Merckelbach de naam Sowinski genoemd. Van hem is een 
half identificatieplaatje gevonden. Er zou een naamsverwisseling zijn met Dahlmann.  
Anno 2019 zijn nog veel vragen waarop we geen antwoord weten. 
 
 

‘In Krakau is op 4 juli 2019 mevrouw Eva Kor overleden. Zij was een van de Auschwitz-overlevenden 

die tot haar dood heeft gepleit voor vergiffenis van de nazi’s. Zij woonde in 2015 de rechtszaak bij van 

voormalig SS’er Oskar Gröning, de ‘boekhouder van Auschwitz’. Zij schudde hem toen de hand en gaf 

hem een knuffel.’ 

‘Kamp-overlevende Eva Kor overleden’. In: Limburgs Dagblad, 6 juli 2019. 
 

 
Naar aanleiding van dit krantenbericht willen wij u het verhaal van Günter Krappweis vertellen: 
 
Günter Krappweis  
 
Günter Krappweis is geboren op 10 september 1925 te Berlijn. 
Hij heeft in de Bleibreustraβe 46 gewoond en is in de slagerij van zijn 
vader, die in hetzelfde huis zowel de winkel als de slagerij had, 
slagersknecht geworden. 
Ofschoon velen zeiden dat hij echt onderwijzer zou moeten worden – hij 
was een heel goede verhalenverteller – besloot hij om bij het familiebedrijf 
in de leer te gaan. Hij werd direct vanuit de slagerij bij de Wehrmacht 
gemobiliseerd. 
Günter vond de dood kort nadat hij van vakantieverlof was teruggekeerd. 
Zijn oudste zus bracht hem naar het station en vertelde na terugkeer van 
de opmerkelijk situatie dat Günter opeens niet op de trein wilde stappen 
die hem naar het front zou terugbrengen. Het was een voor hem 
opmerkelijk handelen. Tenslotte stapte hij toch in, nadat hem de 
consequenties van zijn weigeren duidelijk gemaakt waren. Hij kwam niet 
meer terug. Misschien had hij een voorgevoel.  
Door een granaattreffer verloor hij een arm en een been en stierf enkele 
dagen later in het lazaret in Mechelen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Karl Cransveld. ‘Reconstructie schietpartij op de 
Gülkoel’. Mechelen 2009.  

Luchtbeschermingsdienst Noodziekenhuis 
Bord bewaard door Sjeng Rouschop, † 2019 

Günter Krappweis, 
19 jaar 

Bron: Richard Schoutissen, Deurne 
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14 september 1944, Mechelen, Holland  

Cavalerie verkenningstroep B bleef in tactische bivak in de omgeving van Mechelen. De 

verkenningstroep bleef toegevoegd aan het 125e cavalerie verkenningssquadron. Pelotons 

bemande wegblokkades in de regio, realiserende een observatiepost op de hoogte ten 

noorden van Mechelen en observeerde Duitse verplaatsingen in de sector. Kleine 

patrouilles werden gedurende de dag erop uitgestuurd. 

 
‘Zuid-Limburg bevrijd; feiten en mythes’. Heerlen 2017. 

 
 

Donderdag 14 september 1944 

Om acht uur H. Mis tot dank. Om vijf uur wordt burgemeester Merckelbach 

opnieuw ingevoerd. De harmonie trekt voor het eerst weer mee uit. De 

N.S.B.’ers worden opgehaald en vastgezet, uitgejouwd door de bevolking. In de 

loop van de dag worden de gevechten met de Duitsers die in de boschen en 

bergen zich hebben opgesteld oplopend. De Amerikanen kunnen geen gevecht 

aangaan; ze wachten op versterking.  

Donderdag 14 september 1944 
Front schuift op naar de Geul 
 
Op donderdag 14 september liet de zon zich nauwelijks zien. Het was zwaar bewolkt en het 
regende. De Amerikanen bij Mechelen (het 125e eskadron van de 113e cavaleriegroep) kregen 
die dag op hun rechterflank gezelschap van een onderdeel dat helemaal niet tot het 19e 
legerkorps behoorde en derhalve in de geschiedschrijving over de bevrijding van Zuid-Limburg 
– overigens ten onrechte – nooit is genoemd.  
 
Dat was de fameuze 1e divisie (de ‘Big Red One’) van het 7e legerkorps onder generaal-majoor 
Collins, dat Aken als stootrichting had. Die drong vanuit België via de beboste heuvelrug onder 
Vijlen de grens over en bevrijdde het meest zuidoostelijke puntje van Limburg, van Vijlen tot en 
met het Drielandenpunt. 
 
De Amerikaanse cavalerie rukte nu in drie richtingen op naar de weg Gulpen-Vaals-Aken. Een 
groep viel via Partij aan op Wittem, een andere op Wahlwiller en een derde trok via Hilleshagen 
naar Nijswiller (‘Troop C’ bereikte even na 2 uur het hoogste punt op de weg van Wittem naar 
Eys en ‘Troop A’ nam tegen 3 uur Partij in). 
De Duitse tegenstand vanaf de heuvelrug aan de overkant was echter zo sterk dat het nog tot 
de volgende dag, vrijdag de 15e, zou duren vóór men Wittem en de twee kerkdorpen langs de 
weg helemaal onder controle had. 
Wel kreeg de 1e Amerikaanse Infanterie-Divisie van Collins’ 7e legerkorps in de loop van de dag 
de belangrijke T-kruising bij Nijswiller in handen en de rest van de weg tot en met Lemiers. Dit 
dorp zou het eindpunt worden van de Amerikaanse opmars over deze weg. 
 
Hoewel de K-compagnie van het 18e Infanterie-Regiment van de ‘Big Red One’ doordrong tot 
de kerk in het centrum van Vaals, bleef die plaats voor een deel niemandsland. Het 
gemeentebestuur werd verplaatst naar Vijlen. Vaals zou pas worden ingenomen op 20 oktober, 
de dag vóór de val van Aken. 
 
De Duitsers hadden zich in de richting Gulpen verschanst achter de spoordijk van het 
Miljoenenlijntje. Maar helemaal waterdicht was die linie niet want zonder tegenstand wisten de 
Amerikanen over de Geul te komen en Wijlre te bevrijden. Plotseling werden ze vanaf de 
Fromberg onder vuur genomen en ze trokken zich terug tot de laatste huizen van Wijlre. 
 

‘D-Day in Zuid-Limburg’ 
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Bijltjesdag in Mechelen 
 
Na de bevrijding willen veel mensen de ‘foute’ Nederlanders een lesje leren. Het zijn landverraders, 
mensen die voor de Duitse kant hebben gekozen. NSB’ers worden door de leden van de Ordedienst 
- een ondergrondse organisatie die zich voorbereidt op het machtsvacuüm na de bevrijding - uit hun 
huizen gehaald, vernederd en gevangen gezet. 
 
In Mechelen zijn meerdere jonge mannen lid van de Ordedienst o.a. Lambert Lindelauf. 
Lambert heeft bij een van de NSB-arrestaties zijn band afgetrokken en uitgeroepen: ‘Daar doe ik niet 
aan mee! Jullie zijn dezelfde zweinlappen!’ 
In het patronaat is het kantoor van de Ordedienst gevestigd. De NSB’ers worden opgesloten in het 
patronaat onder de bühne; daar zijn namelijk de kleedkamers.  
 
Mathieu Loozen is ooggetuige geweest van het bespotten van o.a. een Mechels echtpaar. Hij staat 
bij het patronaat als de beschuldigden naar buiten worden gebracht. Hij denkt: ‘Wat hebben die 
mensen eigenlijk verkeerd gedaan?’ Kinderen wordt nooit iets verteld!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Johan Botterweck: 
‘Er waren een stuk of vijf NSB-families. De meesten waren lid geworden om het beter te krijgen of 
vanwege vooruitzicht op werk. Een van hen kwam ook regelmatig bij mijn vader thuis en ging dan 
naar boven waar pa zijn kleermakerswerk deed. De bezoeker werd steevast begroet met “Lang leve 
de koningin”. Dit had geen gevolgen; hij was zo slecht nog niet. 
Een van hen was een boerenleider en zorgde er zo zelfs voor dat de jongens die hier nodig waren 
niet naar Duitsland hoefden.’ 
 
Jef Vincken: 
‘Na de oorlog werden ze opgepakt, voor het gemeentehuis geslagen en bespuugd, en daarna 
werden ze naar Roermond gebracht waar ze na enige tijd weer los gelaten werden. Ze werden 
natuurlijk wel eens nagekeken maar veel hinder hebben ze niet gehad na de oorlog.’ 
 
Sjef Rouschop: 
‘Na de bevrijding werden alle foto’s van Hitler en Mussert en zo, in het gemeentehuis met veel 
kabaal vernield. De NSB’ers werden overal uit de huizen gehaald en naar het gemeentehuis 
gebracht. Daar werden ze bespuugd en geslagen en naar mijn mening niet netjes behandeld. Zo 
mochten ze bijvoorbeeld niet naar de wc of werden ze kaal geschoren. Velen van hen waren NSB-
lid niet uit overtuiging maar uit lijfsbehoud, dus ik vond dat men hen niet zo mocht behandelen.’  

Het Patronaat oftewel Zaal van de Boerenleenbank, 
Mechelen 1982 
Foto: Fotoarchief gemeente Gulpen-Wittem 
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15 september 1944, Mechelen, Holland 

Cavalerie verkenningstroep B bleef in de omgeving van Mechelen en men was nog steeds 

toegevoegd aan het 125e cavalerie verkenningssquadron. Pelotons bleven de 

wegblokkades bemannen en kleine patrouilles werden erop uitgestuurd. Observatieposten 

werden gerealiseerd op de hoogte vanwaar men de Duitse posities kon overzien.  
 

‘Zuid-Limburg bevrijd; feiten en mythes’. Heerlen 2017. 
 

Vrijdag 15 september 1944 

Vandaag is er niet veel veranderd. De verwachte 

versterking is niet aan gekomen. Twee bruggen zijn 

vandaag gebouwd door de inwoners. 

Vanavond is er zoo wat als paniekstemming. De Duitsers 

dreigen op te rukken en het dorp weer te bezetten.  

Alle vlaggen moeten binnen gehaald en iedereen schuilt 

zoo goed mogelijk weg. We hebben ons in een kelder 

ingegraven en wachten af wat de nacht ons brengen zal.  

De oranje-mannen zijn weggevlucht na een partij  

N.S.B.‘ers weer vrij gelaten te hebben.  

Hebben wij te vroeg gefeest?!  

 

Francisca Kremer-Lindelauf: 
‘De avond van 15 september speelde de harmonie op het plein bij de kerk. Daar waren toen nog 
geen terrassen. Wij hebben met heel veel mensen cramignon gesprongen. Hand in hand; een feest.’ 
 

  

Vrijdag 15 september 1944 
‘Hell on Wheels’ rolt over de Maas 
 
Inmiddels was het 120e regiment onder commando van kolonel Birks vanuit het verzamelgebied 
in Moelingen via Mheer, Reijmerstok, Gulpen en Wittem opgemarcheerd naar de rechterflank 
van de divisie vóór het nog niet bevrijde kerkdorp Eys. 

‘D-Day in Zuid-Limburg’ 

 

Zaterdag 16 september 1944 
Doorbraak in Valkenburg en Bunde 
 
Het 119e regiment kon tegen de avond de Duitsers definitief uit Valkenburg verdrijven. Het heeft 
ruim vijf jaar geduurd voor de ravage in het centrum was opgeruimd en alle bruggen en 
verwoeste gebouwen hersteld waren. 
 
Het 3e regiment van de Old Hickory-divisie, het 120e, was ’s morgens vanuit Reijmerstok via 
Gulpen, Wittem en Wahlwiller naar Nijswiller getrokken. Van daaruit rukte het op richting 
Simpelveld. Duitsers die zich op de hellingen achter Wahlwiller en Nijswiller aan weerszijde van 
de weg hadden ingegraven onder de bomen, zodat ze vanuit de lucht niet zichtbaar waren, 
kregen er die morgen vanaf de grond zó hard van langs dat zij zich kilometers ver moesten 
terugtrekken. 
Een deel van het 120e ging via Wittem naar Eys. Eys werd ’s middags bevrijd. Tegen de 
schemering Baneheide en Bocholtzerheide. Daarna volgde Simpelveld. 
 

‘D-Day in Zuid-Limburg’ 
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16 september 1944, Gronsveld, Holland 

Cavalerie verkenningstroep B werd ontbonden van haar toevoeging aan het 125e cavalerie 

verkenningssquadron. De pelotons verlieten de omgeving van Mechelen om 10.15 uur en 

arriveerden te Gronsveld om 11.45 uur, in totaal legde men een afstand af van 19 mijl. 

Cavalerie verkenningstroep B ging vervolgens in tactische bivak en spendeerde de rest van 

de dag aan de schoonmaak van wapens alsmede onderhoud van alle voertuigen 

Op 16 september 1944 vervolgde het 19e Amerikaanse legerkorps (bijgenaamd 

Tomahawk) van Generaal Charles H. Corlett haar opmars en in de avond was de frontlijn 

Gulpen – Partij – Mechelen – Vijlen – Holset veranderd in de nieuwe frontlijn Baneheide – 

Nijswiller – Holset. 
‘Zuid-Limburg bevrijd; feiten en mythes’. Heerlen 2017. 

 

Zaterdag 16 september 1944 

Zo’n lange en koude nacht hoop ik nooit meer mee te maken. Er is veel 

geschoten vannacht; Duitse granaten komen hier overal neer. Ze schieten uit 

hun stellingen. We zitten midden in het front. Er zijn nog erg veel Duitsers in 

de bergen en boschen. Wahl- en Nijswiller zijn nog niet vrij. Het Eyserbosch ook 

nog veel Duitsers. Wijlre is vrij maar vlak achter het dorp de spoorlijn nog in 

Duitse handen. 

Vandaag is de verwachte versterking aangekomen. Van negen uur af 

vanmorgen trekt de artillerie door. Het gaat naar de Siegfriedlijn toe. 

Deze namiddag is de zware artillerie aangekomen en hier overal opgesteld. 

Ze gaan van hier uit de Sneeuwberg en de Siegfried beschieten vannacht. 

Die strijd met de Duitse troepen in de bergstellingen duurt voort. Het vordert 

langzaam. Wahlwiller is gezuiverd: 600 gevangenen met 300 doden. 

 

 
Jef Vincken: 
‘In de Elzet is een jonge Duitse soldaat neergeschoten door zijn 
kameraden. De Duitsers kwamen nog regelmatig naar de Elzet ook toen de 
Amerikanen er al waren. Er was in die tijd (september 1944) nogal veel 
modder overal en die zware wagens reden zich makkelijk vast. Dit 
gebeurde ook een jonge soldaat. Zijn meerdere gelaste hem de wagen los 
te trekken met enkele paarden. Het lukte niet en later weigerde de knaap 
zelfs om dit te doen. Ze hebben die soldaat toen – hij was compleet 
doorgedraaid - meegenomen naar de weg en hem daar (nu Elzetterweg 3) 
neergeschoten. Uiteindelijk hebben ze de wagen toch los gekregen en zijn 
ze verder gegaan.’ 
 

 
Dit ZOU Friedrich Konter kunnen zijn. Hij is geboren 2 oktober 1926 te Dietz an der Lahn en is 17 
jaar als hij op 11 september 1944 overlijdt te Mechelen. Hij wordt in eerste instantie begraven op de 
begraafplaats op de Pastoor Ruttenstraat in het vak ‘Duitse graven’ nummer 3. Op 30 mei 1953 is hij 
herbegraven te Ysselsteyn in vak TDD rij 6 nummer 64 met registratienummer 23362.  

 
16 september 1944. De grote attractie op deze dag was ’t zien optrekken en vuren van de 
Amerikaanse tanks over ’t hoger gelegen veld tussen Hilleshagen en Nijswiller. De cavaleristen 
komen met 21 tanks vanaf Hilleshagen door de velden naar Nijswiller. De bedoeling scheen te 
zijn van die kant een omtrekkende beweging te maken om de Sneeuwberg bij Vaals. 
 

 ‘De bezetting en bevrijding van Nijswiller en de Zuidoosthoek van Zuid-Limburg’, 
Heemkundevereniging Nijswiller, 2015. 
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Maria Biermans ernstig gewond 
 
Maria Biermans, * 28 mei 1909 - † 28 oktober 1999 
 
De Duitsers hebben zich ingegraven in de bossen tussen Nijswiller en Simpelveld. Zij bieden vanaf 
daar weerstand. Twee of drie dagen na 13 september valt een granaat, in de avond, in het weiland 
van de boerderij van de familie Ploemen-Schyns, nu hotel De Oude Brouwerij. Die granaat ontploft 
en versplintert. Bij de familie Franssen (nu Hoofdstraat 22) zit het hele gezin, samen met hun hulp in 
de huishouding Maria Biermans, angstig ineen gedoken in de keuken. Een van de kinderen zegt: 
‘Ich ha doasj.’ Maria staat op en zegt: ‘Ich hoal dich get water.’ Op dat moment slaat de granaat in 
en een scherf boort zich door de gesloten raamluiken naar binnen. Maria wordt getroffen in haar 
hals; aan een kant erin, aan de andere kant eruit. De granaatscherf komt tot stilstand in het 
pijpenrek van vader Franssen.  
 

 
 
Er is grote paniek: Maria Biermans zit helemaal onder het bloed; haar hele hals ligt open. Clara 
Franssen, de oudste dochter, gaat meteen de dokter halen. De toenmalige huisarts dokter Janssen, 
die een eindje verderop in de Dorpstraat woont, komt met de helm op, direct eerste hulp verlenen. 
De granaatscherf blijkt gelukkig de hoofdslagader niet geraakt te hebben. 
Dokter Janssen heeft de gewonde Maria behandeld en verzorgd. Hij stelt alles in het werk om haar 
zo snel mogelijk in een ziekenhuis te krijgen. Heerlen is nog niet bevrijd en Nijswiller ligt nog in de 
verdedigingslinie. Daar zitten nog heel veel Duitse soldaten. Een ziekenhuis in Nederland is geen 
optie. België is gedeeltelijk bevrijd; dus hij regelt transport naar een ziekenhuis in België. 
 
De dag na het gebeuren, ’s morgensvroeg, komt de vader van Miel van Loo (woont in het linker 
gedeelte van De Oude Brouwerij) met een auto voorrijden. Maria Biermans wordt in de auto gelegd 
en dokter Janssen gaat mee naar het ziekenhuis in Verviers. Daar kan Maria behandeld worden. 
De eerst ondergedoken Sjef Haan en Seffie Meertens, beide lid van de Ordedienst, kunnen nu 
openlijk over straat en gaan mee als beveiligers. Ze zitten voor op de bumper van de auto: de een 
links de ander rechts, ieder met een geweer in de hand. Zo begint de reis van de zwaargewonde 
Maria naar het ziekenhuis 
van Verviers. Ze wordt er zes 
weken behandeld. Ze herstelt 
wonderwel, alleen de 
littekens zijn gebleven. ‘En’, 
zegt Funs Franssen, ‘die 
fatale scherf heeft Maria haar 
hele leven bewaard.’ 
 
 
 
 
 
 
Voor het huis van de familie 
Franssen, Dorpstraat 22 
Staand dhr. Joseph Franssen 
en Maria Biermans, zittend 
mevr. Annette Franssen-
Mulleneers  

Het pijpenrekje met linksboven de beschadigde hoek. 
Tekst: ‘In vermaak of verdriet, vergeet uw pijpje niet’ 
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HET LEVEN VAN ALLE DAG 
 
 
Na de eerste opwinding over de bevrijding herneemt het dagelijkse leven weer zijn loop. Alles is nog 
‘op de bon’.  
 
Inkwartiering 
 
Bernard Kohl: 
‘Het is een heel merkwaardige zondag. Moeder en mijn twee oudere zussen Annie en Gerda zijn 
naar de vroegmis. Ik kruip bij mijn vader in bed (iets wat ik normaal niet gedaan zou hebben). 
Opeens horen we bonken op de deur en hard gestommel. Het blijken vier Amerikaanse soldaten te 
zijn die bij ons worden ingekwartierd. Ze zijn bepakt en bezakt, grote plunjebalen op hun rug. Ze 
lopen de trap op om boven te kijken. Hierbij blijft een van hen met zijn plunjebaal in het gewei haken 
dat in het trapgat hangt. De soldaat rukt zich los en het gewei valt in duizend gruzelementen 
beneden in de gang.  
‘Ich dink: oei, oei, oei, went de mam truuk kunt ….!’ Moeder is immers altijd zuinig en trots op dat 
gewei. 
Die inkwartieringsplicht is al eerder vastgesteld. Volgens Gerda wordt er gekeken naar het aantal 
kinderen. Zijn er in het gezin méér dan vier kinderen, dan ben je vrijgesteld. Bij Kohl zijn drie 
kinderen, dus bij hen is wel inkwartiering. De ‘goede kamer’ wordt in beslag genomen. De militairen 
liggen op matrassen op de grond. De inkwartiering heeft meerdere weken geduurd.’ 
 
Gerda Loozen-Kohl: 
‘Bernard en ik hebben goede herinneringen aan de ingekwartierde militairen. Er worden ’s avonds 
spelletjes gedaan (een soort kaartspel). Wij weten zelfs nog de namen van drie van hen. Er zijn twee 
Harolds en een James. Om onderscheid tussen de Harolds te maken – de een is lang, de ander 
klein – wordt de een ‘dikke Harold’ genoemd en de ander ‘kleine Harold’. In het ‘kaemerke’ (een 
bijkeuken) staat ook een fornuis. Moeder heeft daar waslijnen gespannen. Als de soldaten nat en 
modderig zijn, wast zij hun kleren en hangt ze bij het fornuis te drogen. Dan kunnen ‘de jongens’ de 
volgende dag tenminste schoon en droog hun werk doen. 
Vader is ook in zijn nopjes: hij heeft nog nooit zoveel pijptabak in voorraad gehad. Op zekere avond 
kookt moeder een soort gortpap. Een kleverig goedje waar de kinderen een hekel aanhebben. Dikke 
Harold ziet het gebeuren en zegt: ‘No good, no good. Wait.’ Hij gaat naar buiten en komt terug met 
een pak (!) melk, cacao en witbrood. Harold gaat aan het fornuis staan en wijst moeder hoe de 
chocomel gemaakt moet worden. En dan de witte boterhammen!!! Hij doet voor hoe het moet: 
soppen!!! Zoiets vergeten wij ons hele leven niet.’ 

 
Gretha Hounjet-Rademacher: 
‘Bij ons zijn ook Amerikanen in huis; ook zwarte 
soldaten. Het is heel gewoon; ze zijn er gewoon. 
Schuin tegenover bij Niks is een legerkeuken. 
Daar wordt kauwgum uitgedeeld en WITbrood; 
sneeuwwit brood!’  
 
Michel Rademacher: 
‘Een Amerikaan spreekt Frans; dat spreekt mijn 
moeder ook. Hij waarschuwt ons als er 
beschietingen gaan plaatsvinden.’ 
 
Mevrouw Tien Hochs-Ramaekers, woont A g’n 
Klieë op Hilleshagen, met een Amerikaanse militair. 

 
Mathieu Loozen: 
‘Eén soldaat komt bij Loozen thuis. Zijn naam is Bill. Binnen het gezin worden daar grapjes over 
gemaakt: dikke Bill en mager Til. Til is Tilla mijn zusje. Bill schrijft met grote regelmaat brieven naar 
huis. Waarom hij speciaal bij Loozen komt? Daar heb ik geen idee van. Misschien dat de huiselijke 
sfeer hem aantrekt. Moeder heeft ook voor hem kleren gewassen.’  
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Lida Van Wersch-Ploemen: 
‘Ik was 2½ jaar oud bij de bevrijding eind 1944. Ik weet dat er soldaten in huis waren. Een was er 
ziek en lag in de achterkeuken op een bed. Ik weet dat ik wel eens met een vrachtwagen mee naar 
de molen geweest ben, niet met de vrachtwagen van Schyns meen ik, maar met soldaten. Dat 
zullen dan wel Amerikanen geweest zijn. 
Ook kan ik mij herinneren dat ik chocolade gekregen heb en dat mijn moeder die ver weggelegd 
had, omdat ik niet at door die chocola.’ 
 
Francisca Kremer-Lindelauf: 
‘Mijn ouders (Lindelauf-Schröder) worden gevraagd voor inkwartiering van de Amerikanen. Wij 
hebben beneden een logeerkamer voor twee en een persoon kan op de divan slapen. Bij kapper 
Delnoy woont een kapitein. Alleen van een van de eerste drie hebben wij een naam onthouden 
omdat er een foto wordt gemaakt met onze pap erop. Omdat ik nog een beetje Engels kende van de 
school in Vaals, fungeer ik als tolk.  
De naam van de soldaat is Don Lee Walker uit Californië. Hij valt vooral op door zijn geloof. Hij gaat 
ook in Mechelen naar de kerk. De Amerikanen hebben om hun pols een zware (zilveren?) armband 
met daarop de naam, geboortedatum en legernummer. Don heeft nog een extra ketting om; als 
enige. Daaraan hangt een plaatje waarop staat gegrift: ‘I am catholic. Please call a priest.’ Toen ik 
dat vertaalde kreeg onze mams kippenvel.  
Als de militairen na zes dagen naar het front vertrekken, hebben wij voor hen gebeden.’ 
 

                   

 
Herinneringen van Don Lee Walker en Carl Broadwater 
 

 
In 2014 wordt er gecorrespondeerd met de heer Walker; in 2019 met de heer Broadwater. Hun 
reacties willen wij graag met u delen:  

Inkwartiering bij de familie Lindelauf-Schröder in het Rachenis, Dorpstraat Mechelen 
Vooraan links Don Lee Walker, daarachter militair Hooper, midden met hoed Hubert Lindelauf 
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Hallo Marlie, 
 

Mijn excuses. Ik kan niet op de namen van de andere mannen op de foto komen. De gezichten 

zijn bekend, maar na 70 jaar ben ik de bijbehorende namen blijkbaar vergeten. Ik heb met 

slechts een persoon uit die groep nog contact. Hij heet Carl Broadwater en was de leider van 

onze eenheid. Hij woont in Ohio. Ik zal je zijn adres geven voor het geval je contact met hem 

wilt opnemen. Het legeronderdeel waar wij deel van uitmaakten was de 84e Infanterie, 

Regiment 334, 3e Hoofdkwartier Bataljon. Wij waren een anti-tankeenheid. 
 

Wat betreft de mensen, iedereen die ik ontmoette was 

uiterst barmhartig en aardig. Ik was erg onder de 

indruk van de manier waarop de familie Lindelauf 

zo vriendelijk toestond dat vreemden in hun huis 

verbleven, waarschijnlijk zonder voorbereiding. Het 

huis was altijd spic en span. Ik kan me niet 

herinneren dat ik de kerk heb gezien. Ik zal me altijd 

gezegend voelen dat onze eenheid bij de familie 

Lindelauf mocht verblijven. Wil je Cisca de groeten 

doen? 
 

Wat betreft een recente foto van mezelf, daar moet ik 

even naar kijken en Ellie vragen die naar jou te 

sturen (Ik weet niet hoe ik dat moet doen). Ik hoop dat 

je hier iets aan hebt. 
 

Hartelijke groet, 

Don Walker 

 
 

In november 1944 werd de eenheid (84e Infanterie Divisie) verplaatst van Frankrijk naar 

de regio Zuid-Limburg. Als ik het goed heb, arriveerde de 334e Infanterie Regiment op 8 of 

9 november 1944 in de regio Wittem. 

Op 18 november 1944 werd het regiment voor de eerste maal ingezet in de regio van het 

Duitse Prummern (Geilenkirchen).  

Verblijf regio Gulpen moet dus een kleine week zijn geweest, commandopost 

(hoofdkwartier) van de divisie in Gulpen werd weer op 16 november 1944 verplaatst naar 

Waubach.  
‘Zuid-Limburg bevrijd; feiten en mythes’. Heerlen 2017. 

 
 

Beste Marlie, 
 

Ik was aangenaam verrast van iemand te horen uit een land waar ik geen enkel contact meer 

mee heb gehad sinds begin 1945; maar ik denk er nog vaak aan. Don Walker en ik bellen 

elkaar een of twee keer per jaar. Mijn zoon, Dale, bezocht Don en zijn vrouw afgelopen jaar 

tijdens zijn vakantie in California. Don is in prima conditie voor zijn leeftijd. Hij is meer 

dan twee jaar jonger dan ik. Ik ben net 97 geworden afgelopen april.  

Zoals generaal Mac Arthur, Opperbevelhebber in de Pacific tijdens de Tweede Wereldoorlog, 

zei: ‘Old soldiers never die, they just fade away’. Ik vermoed dat dat ook op mij van 

toepassing is. 
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Marlie, jij vertelde dat Mechelen was bevrijd op 13 september 1944. Ik kan me die dag niet 

herinneren maar het zal ongetwijfeld waar zijn. Maar Don en ik waren, voor zover ik mij kan 

herinneren, niet bij de bevrijders van 13 september. Onze Divisie werd teruggetrokken vanaf 

de Siegfriedlinie op 14 december 1944 en verplaatst naar de Ardennen om de daar gelegerde 

troepen te versterken in de strijd tegen het Ardennenoffensief. Tegen het einde verlieten we het 

gebied op 18 januari 1945 om terug te gaan naar Duitsland. Maar niet voordat we 2 

rustdagen doorbrachten in jouw dorp Mechelen. Wij werden koninklijk onthaald. De familie 

waar we verbleven (Ciska’s familie) was zo goed voor ons. We wilden helemaal niet 

vertrekken.  

Na de strijd om de Siegfriedlinie trok onze Divisie tamelijk snel door Duitsland. Eerst het 

oversteken van de Roer en dan de Rijn. Onze eenheid ging vele kilometers voorop aan het 

front. Wij vochten door totdat we de rivier de Elbe bereikten; toen was de Tweede Wereldoorlog 

afgelopen. 

 

Ik zal je een beetje over mezelf vertellen. Ik ging naar 

Engeland naar de Shrivenham American University 

tot december 1945 totdat ik op 27 december aan boord 

kon gaan van de US. Batlleship om naar huis terug te 

keren. Na een paar weken bij mijn familie te hebben 

doorgebracht vertrok ik in januari 1946 naar Ohio om 

op zoek te gaan naar werk. Dat vond ik onmiddellijk. 

Het was een baan op een Herenboerderij in bezit van 

rijke mensen. Na twee jaar werd ik opzichter en dat ben 

ik er meer dan 40 jaar gebleven. 

Ik ontmoette mijn vrouw in 1946, we zijn getrouwd in 

juni 1946 en we hebben twee zonen David, 72 en Dale 

69. Ik ben er in 1984 vertrokken om nog verscheidene 

jaren, samen met mijn vrouw, op onze eigen boerderij 

door te brengen. We hebben onlangs op 28 juni 2019 

onze 73e trouwdag gevierd. 

 

Ik wens je het allerbeste met 

jullie herdenkingsboek. 

Misschien kun je mij een 

exemplaar toesturen. 

 

 

Carl Broadwater 

 
 

                   

 
Sjef Franssen: 
‘Ik kan me nog goed herinneren dat we met Kerstmis 1944 Amerikanen ingekwartierd hebben. Het is 
de tijd van het Ardennenoffensief. Er is een soldaat, een zekere Oscar, waar moeder Franssen een 
zwak voor heeft. Als ze naar de kerk gaat zegt ze tegen hem: ‘Ich goo nao de church en wens-te 
back kums en ich bin d’r neet, da knocks-te mer op de däor!’ 
Een onuitwisbaar beeld:  
De Amerikanen zitten in ‘de middelste kamer’ op een houten bank voor het raam.  

Carl Broadwater 
‘Served in the Infantery 84th Division 
Fought in 3 Major Campaigns: 
Ardennes, Rhineland en Central 
Europe; Anti-tank Commander’ 
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Miel Vanderheijden: 
‘Het hele huis, zowel de beneden- als de bovenverdieping, is in beslag genomen door de 
Amerikanen. Ons gezin slaapt in de aardappelkelder. Die is helemaal leeggeruimd. Op de grond zijn 
kisten gezet en daarop liggen strobedden. 
Vader is een groot deel van de tijd ‘weg’. Je weet niet beter. Mij wordt als kleine jongen niets verteld. 
Ik word zelfs weggehouden van alle oorlogstumult. Verschillende mannen en jongens van 
Schweiberg zitten in het Schweibergerbos: Hissel, Cratsborn, Jacob en Peter Pleijers.’ 
 
Bernard Kohl: 
‘In het Schweibergerbos, precies op de plaats waar nu het gebouw van de Golfclub staat, staan 
twee machtig grote Amerikaanse tanks opgesteld met de neus naar de grond gericht. De jongens uit 
de Bissen zijn nieuwsgierig en gaan het zaakje bekijken. Als er vliegtuigen in de lucht zijn, wordt er 
met die tanks geschoten. De jongens moeten hun mond en hun oren dichthouden (een soldaat doet 
voor wat hij bedoelt) maar ze hoeven niet weg. Op zekere dag is Bernard er samen met vriend Lou 
Wenders. Weer een vliegtuig in de lucht, weer mond en oren dicht en het schot. Op hetzelfde 
moment zien we het vliegtuig veranderen in een grote zwarte wolk en neerkomen. Van angst 
hebben wij de benen uit ons lijf gerend om thuis te komen. ‘Ich houw benò de poeëte gebroake!’ 
 
Legerkeukens 
 
Op verschillende plaatsen in Mechelen zijn legerkeukens geweest. Het zijn grote legertrucks 
compleet ingericht om maaltijden te bereiden. Meestal staan ze bij boerderijen in een schuur, soms 
in het open veld of, zoals bij fietsenmaker Joep Haan en timmerman Aloys Kicken, in de werkplaats. 
 

Michel Rademaker en Gretha Hounjet-
Rademacher: 
‘Op de wei naast ons huis liggen de 
Amerikanen; auto’s, o.a. een seinwagen, staan 
verstopt onder de bomen. Als wij daar wel eens 
gaan kijken worden we meteen weggestuurd. 
We zijn een makkelijk doelwit voor de Duitsers 
die nog in Nijswiller zitten.’ 
 

 
 

 
Bernard Kohl: 
‘Na een paar dagen is veel geregeld. Bij Vanderheijden op Schweiberg is een gaarkeuken. In de 
Dal, in de achterkeuken van tant Mai Janssen worden bij aanvang van de dienst aan de militairen 
voedselpakketten uitgedeeld. Ook mensen uit de buurt kunnen in de gaarkeuken eten halen. Gerda 
heeft dat een paar keer gedaan; het is heel lekker.’ 
 

Miel Vanderheijden:  
‘Op de plei in de schuur staat een grote, gesloten, 
wagen. Dat is een compleet ingerichte keuken. Ik zie zo 
nog de hopen koffiemeel liggen. En dan dat witbrood: zo 
wit!!! Zo wit kennen de mensen in Mechelen het niet. Ik 
heb oudere broers die krijgen sigaretten. Ik ben pas 6 
jaar; ik krijg chocolade. Ik heb wel eens van het 
noodrantsoen geproefd; dat zijn hele harde koekjes.’ 
 
 
 

 
Zusjes Ernes van Schweiberg vertellen: ‘De Amerikanen hebben ook aan onze moeder gevraagd of 
zij een keukenwagen bij ons mochten zetten. Moeder wilde dat niet; ze was bezorgd om de goede 
reputatie van haar dochters! Toen is die keuken bij Wetzels-Kikken gekomen. Eigenlijk was het 
jammer; wij hadden in die legerkeuken af en toe een lekker hapje kunnen mee-eten.’   

Huis Rademacher, Hilleshagen 298 A 

De schuur van Vanderheijden was in 1944 open aan 
de voorkant. 
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Francisca Kremer-Lindelauf: 
‘In november heeft er een tijd een veldkeuken gestaan in 
de schuur bij het Rachenis. Wat krijgen die soldaten 
lekker en goed eten! Koffie hebben wij al jaren niet 
meer; surrogaat gebrande gerst. En dan dat wittebrood; 
zo wit! De bevoorrading maakt enorm indruk; Vooral de 
vele tonnen met EIERPOEDER. Dat hebben de mensen 
in Mechelen nog nooit gezien. Van dat eierpoeder 
worden pannenkoekjes gemaakt. Die zijn zóoo lekker, 
met een gebonden vanillesausje.’ 
 
Over die pannenkoekjes meldt Jef Vincken: 
‘Ze maakten vaak pannenkoeken maar die waren niet te vreten. Hele emmers deeg werden 
weggegooid. Eigenlijk toch wel zonde. Op een keer hadden ze emmers van dat deeg aan de 
varkens gevoerd. Die werden er ziek van.’ 
 
Sjef Franssen: 
‘Tegenover ons, bij Haan, is de keuken van de Amerikanen in de werkplaats. Twee keer per dag 
worden bij de straat grote gamellen neergezet. De soldaten komen dan in rij langs om eten op te 
scheppen. In zo’n rij heb ik voor het eerst een zwarte militair gezien. Ze hebben hun eigen pannetje 
en bestek en kunnen kiezen wat ze willen eten. Ze hebben met een graafmachine een diepe kuil 
gemaakt in de wei van de dames Houtvast waar alle afval in wordt gedumpt. Ik weet precies nog de 
plaats; als je daar nu zou zoeken zou je heel wat Amerikaans spul tegenkomen.’ 
 
Mathieu Loozen: 
‘Nadat de bruggen gesprongen zijn, is de familie Vluggen, die in het woonhuis aan de straatzijde bij 
de molen Schyns woont, vertrokken. In dat huis hebben de Amerikanen een gaarkeuken ingericht. 
Als het maar enigszins kan, ben ik daar te vinden. Ik mag ook al eens mee-eten: heel lekker vlees! 
En ik krijg repen chocolade; dat ken ik helemaal niet.’ 
 
Hub Steijns: 
‘Na de bevrijding werd de school tegenover Wiel en Hubert Botterweck een legerkeuken. Daar kon 
het militair personeel ook hun wasgoed laten verzorgen. Ze hebben er een thuis.’ 
 

Medewerkers van het Finance Office bij de hoofdingang van de meisjesschool aan de 

Hilleshagerweg. De afkorting APU staat voor Army Postal Unit. Of er ook een keuken is geweest? 

 

 
Melodie: Van je aai-aai-jipie-jipie-jee 
 
Wat doen we met de keizer van Japan? 
Daar maken we eierpoeder van. 
 
Wat doen we met de führer van Berlijn? 
(over deze regel wordt nog nagedacht!) 
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Francisca Kremer-Lindelauf: 
‘Overigens is het alleen Don die vraagt hoe wij door de oorlog zijn gekomen. Don rookt niet; zo krijgt 
paps zijn sigaretten. De zelf geteelde tabaksbladeren die op zolder, geregen aan een touw, zijn 
opgehangen om te drogen kunnen wachten. 
Na een dag of tien mocht de afdeling van Don even terug naar Mechelen om bij te komen. Het 
kanon dat voorheen bij ons op d’r plei had gestaan en mee naar het front was vertrokken, was ‘in 
thousant pieces’ in de lucht gevlogen. Het was heel heftig geweest!  
 
De Amerikaanse legerleiding zorgde ook voor ontspanning voor de 
manschappen. In het Patronaat werden films vertoond. Ze kregen er 
militaire instructies. Ook was er eens een militaire fanfare. Daar 
mochten de omwonenden ook naar toe. Zelf ben ik er niet geweest. 
Wel mijn broers. Die kwamen heel teleurgesteld naar huis. Dat was 
toch geen muziek; dat was alleen ‘remmi demmi’ lawaai. Wij hadden 
al jaren geen radio; hadden we moeten inleveren. Dus we waren 
helemaal niet vertrouwd met de Amerikaanse muziek. Het was toen 
de opkomst van rock-’n-rollmuziek. ‘Gef ós mèr de harmenej va 
Mechele!’ Later zijn we vertrouwd geraakt met jazz en die ‘remmi 
demmi’. 
 
Op Eerste Kerstdag komt er een Duits vliegtuig zo laag over, dat ik de piloot in de cockpit kan zien 
zitten. De Amerikanen pakken hun geweer en beginnen te schieten. De inkwartiering heeft zeker tot 
januari geduurd. Andere namen die ik mij kan herinneren: Russel / Appelwright.’ 
 
In november stagneert het front omdat er geen bevoorrading van benzine is en krijgen de Duitsers 
de tijd om zich te her-formeren. Amerikanen worden overal ingekwartierd, ook in het Patronaat. Het 
Patronaat ligt schuin tegenover het Rachenis. 
 
Bernard Kohl: 
‘Op een keer komen twee ‘verlopen’ mannen in Duitse uniformen door de Bissen. Het blijken vader 
en zoon te zijn. Ze zijn gedeserteerd en te voet op weg naar een dorpje in de buurt van Aken. De 
bewoners zijn het er meteen over eens dat dit zo niet kan. Eerst krijgen de twee een fatsoenlijke 
maaltijd voorgezet. Mannen uit de Bissen die mijnwerker zijn, verzamelen mijnwerkerskleren en de 
twee deserteurs worden als mijnwerker aangekleed. Zo kunnen ze op weg. Men heeft nooit meer 
iets van de twee vernomen. Zouden ze hun thuis bereikt hebben?’ 
 
De Dorpstraat is onbegaanbaar; vol diepe gaten en modder. Als je erdoor moet, loop je op het 
uiterste randje aan de kant van de weg. De soldaten brengen alle modder mee naar binnen. 
Bij Lindelauf is in de ‘goede kamer’ het balatum (vloerzeil) opgerold en staat rechtop tegen de muur. 
In de keuken zijn tegels op de vloer; dat is gemakkelijker schoon te houden. 
 
Als de militairen enkele weken rust krijgen om aan te sterken komen meestal dezelfde militairen bij 
dezelfde inkwartierfamilies terug. Zo ontstaat er een zekere familieband.  

Zondag 17 september 1944 
Old Hickory in het hart van de Mijnstreek 
 
Er hing ’s morgens een dikke mist, maar toen die optrok was het goed vliegweer. Dat was wel 
nodig ook, want die dag was de operatie ‘Market Garden’ gepland, waarbij grootscheepse 
luchtlandingen zouden worden uitgevoerd bij Son, Sint-Oedenrode, Grave, Arnhem en 
Nijmegen. 
 
In Kerkrade werd die morgen om half elf luchtalarm gegeven dat niet minder dan 48 uur van 
kracht zou blijven. De eerste Amerikaanse granaten begonnen in te slaan en er kwam een 
armada van geallieerde vliegtuigen aan. Het 3e bataljon veroverde samen met het 125e 
eskadron van de cavaleriegroep ‘Red Horse’ Bocholtz en trok verder richting Duitse grens. 
 

‘D-Day in Zuid-Limburg’ 
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Zondag 17 september 1944 

Gisteravond heeft de zware artillerie flink geschoten maar de moffen hebben 

niet terug gevuurd. Ik denk dat hun de zin ontnomen wordt. Hier in de wei 

staan negen stuk van dat zware tankgeschut opgesteld die achter elkaar 

afratelen en een paar uur het huis schudden. 

Gisteravond was een luchtgevecht; vier moffen naar beneden. Vanmorgen zijn 

ze weer flink aan de gang met de artillerie en veel vliegtuigen in de lucht. Ze 

mitrailleren de Duitse stellingen. 

 

Francisca Kremer-Lindelauf: 
‘De Amerikaanse stoottroepen zijn zo snel, dat het een paar dagen duurt eer de andere strijdtroepen 
volgen. Op 17 september zitten de Duitsers nog in Eys. De Amerikanen plaatsen op de wei van 
buurman Franssen kanonnen. Ook worden er ‘foxholes’ gemaakt van waaruit ’s nachts granaten 
worden afgevuurd. De Duitsers schieten terug maar missen gelukkig het dorp. Wel wordt vee 
getroffen; dat worden noodslachtingen en vlees zonder bon.’ 

 

Gezellige trouwerij 
 
Op 17 september vindt het huwelijk plaats tussen Hubert Lindelauf en Lily Peute. Het feest wordt 
gehouden in het Rachenis. ’s Avonds is het gezellig met kaarslicht en petroleumlampen. Er is zelfs 
een accordeon en er wordt gezongen en gelachen. Het feest is zo luid dat Amerikaanse soldaten 
komen verordonneren dat dit zo niet langer kan; het moet VEEL ZACHTER.  
 
Diezelfde nacht worden kanonnen in de wei van Franssen neergezet die helemaal ingegraven 
worden. 
  

Maandag 18 september 1944 
Voor de poorten van het ‘Reich’ 
 
Heerlen is omstreeks 3 uur in de middag een vrije stad.  

‘D-Day in Zuid-Limburg’ 

Eerste dag-envelop ‘Nederlands Indië en Operatie Market Garden 17 september 1944’ 
         Uitgave 15 augustus 1994 
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Maandag 18 september 1944 

Vannacht zwaar artillerievuur geweest. Duitsers schieten niet veel terug. 

Nijswiller en Simpelveld gezuiverd. Amerikanen rukken op naar Heerlen. 

Valkenburg wordt verdedigd door de Duitsers. Ze hebben zich daar 

ingegraven in de grotten en bergen en bieden (?) tegenstand. Vandaag moet 

het vallen zeggen de Amerikanen. De bevolking lijdt zware verliezen. Ze 

zeggen van een paar duizend doden en de ganse binnenstad is weg 

geschoten. 

Deze middag is de zware artillerie verder opgerukt die hier stond opgesteld. 

Krijgen we misschien wat rustiger nachten. Van Normandië tot hier hebben ze 

nog niet zo’n lastig neembaar terrein aangetroffen zeggen de Amerikanen 

door de bergen en de vele boschen. 

 

 

Dinsdag 19 september 1944 

Vannacht en voormiddag zwaar artillerievuur. In de Mijnstreek heerscht een 

zwaar tankgevecht. De dorpen Bleijerheide, Kerkrade, Spekheide (?) moeten 

gans ontruimd. De bevolking op weg hier naar toe. 15000 man luchtleger 

geland in Nederland bij Nijmegen Arnhem (het luchtlandingsleger). 

 
  

Dinsdag 19 september 1944 
Amerikanen veroveren Duits grondgebied 
 
Op de dag die begon met een dikke ochtendmist, werden alle speerpunten van ‘Hell on Wheels’ 
gericht op de Duitse Zelfkant en zouden de laatste kilometers worden afgelegd naar de 
Siegfriedlinie. Om 7 uur die avond hadden de Amerikanen de weg Sittard-Geilenkirchen onder 
controle en hielden een stuk Duits grondgebied bezet. De Amerikaanse opmars door Zuid-
Limburg die zo succesvol verlopen was, kwam voorlopig tot staan tussen Holtum en Nieuwstad, 
daar waar Limburg geografisch op zijn smalst is. 

‘D-Day in Zuid-Limburg’ 

Woensdag 20 tot en donderdag 21 september 1944 
Slag om Siegfriedlinie luidt finale in 
 
Op woensdag 20 september werd de hele gevechtsgroep B van de ‘Hell on Wheels’ afgelost 
door de 113e cavaleriegroep de ‘Red Horse’, die vanaf Visé had gefungeerd als het stalen 
pantser dat de drie infanterie-regimenten van ‘Old Hickory’ hoofdzakelijk op hun rechterflank 
beschermde. 
 
Alleen het 125e eskadron van de cavaleriegroep bleef tot 28 september achter op 
Bocholtzerheide. Heel Zuid-Limburg was nu bevrijd tot aan de Duitse grens en de flessenhals 
bij Susteren. Alleen Eygelshoven en Kerkrade waren nog in handen van de Duitsers. Rimburg 
was niemandsland. 
 
Donderdag 21 september viel het Amerikaanse 119e regiment vanuit Nieuwenhagen 
Eygelshoven binnen. Op dezelfde dag dat Eygelshoven werd bevrijd evacueerden de Duitsers 
Kerkrade. Zo’n 30.000 mensen werden uit hun huizen gedreven en in de richting van de 
Amerikaanse linies gejaagd. 
 
Bij deze operatie werden 15 evacuees onderweg gedood en meer dan 50 gewond door Duits 
granaatvuur. Hoewel Kerkrade op 5 oktober werd bevrijd, mochten de inwoners pas terugkeren 
drie weken later, na de val van Aken. 

‘D-Day in Zuid-Limburg’ 
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Woensdag 20 september 1944 

Vandaag voor het eerst weer ons werk hervat dat van 2 september af heeft stil 

gelegen. Met Jiel aan ploegen op een voor. De nacht is rustig geweest. De 

Sneeuwberg is ingesloten maar nog niet genomen. Kerkrade is gezuiverd. De 

Duitsers 15 kilometer terug. Valkenburg is gevallen, De stad heeft nogal zware 

verliezen. De bevolking van Kerkrade zouden de Duitsers voor zich uit de 

grens hebben over gejaagd. 

 

Donderdag 21 september 1944 

Vannacht voor het eerst nog eens in bed geslapen van 4 september af. Maar 

tegen 5 uur er uit gejaagd door neerkomende granaten afkomstig van de 

Sneeuwberg die ingesloten is maar zich niet overgeeft. Kerkrade zou helemaal 

vrij zijn. Vaals is al een paar dagen niemandsland. De Amerikanen kunnen 

er niet in zolang de Sneeuwberg niet genomen is. Van 4 september af tot nu 

hebben we in kelder of hooizolder geslapen. 

 

Vrijdag 22 september 1944 

Vandaag een brief van Jo ontvangen. Maar die is geschreven en verzonden op 

3 september weet ik nog niets omtrent (?). Gisteren is Sittard gevallen. 

 

Zaterdag 23 september 1944 

Vandaag het koolzaad gezaaid. Grote activiteiten van Engelse jagers. 

Kerkrade nog niet gezuiverd. Vanmiddag het licht terug gekregen dat sedert 

het springen der bruggen kapot was, waardoor zoo ook weer de ondergedoken 

radio voor de dag komt. 

 

Zondag 24 september 1944 

Vandaag is alles stil. Aanhoudend regenen. De dag rustig bij de radio.  

82000 krijgsgevangenen sedert augustus. 

 
Bovenstaand fragment is de laatste bladzijde uit het dagboek ‘De laatste dagen van de oorlog’ van 
Albert Géron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagboekfragmenten 
dinsdag 5 september 
woensdag 13 september 
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Amerikaanse kalkoen voor Nic. Pleijers 
 
Nic. Pleijers, * 4 maart 1929 - † 30 oktober 2003 
 
Na de bevrijding, toen de ondergedoken jongens en mannen weer vrij op straat konden, lonkte voor 
verschillende van hen het avontuur. Jonge mannen sloten zich aan bij de Stoottroepen om op die 
manier een bijdrage te kunnen leveren aan het bevrijden van de nog bezette gebieden. 
 
Ook uit Mechelen besluiten verschillende jongens zich te melden bij Stoottroepen Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten Commando Limburg. 
Bekend zijn de verhalen van Wiel Sintzen, Seffie Meertens, Giel Lonussen, Wiel Mager, Wiel 
Crutzen en Jean Peute. Hun belevenissen zijn opgetekend in het boek ‘Bijna vergeten, Mechelse 
jongens gingen naar Indië’, uitgegeven in 2011. 
 
In het Limburgs Dagblad van 24 december 1994 doet Nic. Pleijers zijn verhaal: 
 
Nic. tekende, evenals zijn broer, als ‘lang-verband stoottroeper’ en zou dus tot 5 mei 1945 mee 
schuiven met het front. Hij weet nog heel goed dat er maar één reden was voor dat lang-verband: 
iets om handen hebben. 
Hij kreeg een Amerikaans uniform aangemeten en na een korte opleiding werd hij eind 1944 naar 
Duitsland gestuurd om de bewaking van een benzine- en voedseldepot en een veldhospitaal op zich 
te nemen. Dat was ongeveer tien kilometer achter Julich. 
 
Het meest opvallend is wel dat hij, en de meeste jongens, van niets wisten. Ze gehoorzaamden de 
bevelen van de Amerikanen en stelden geen vragen. ‘Je deed het gewoon.’ En zelfs thuis, op verlof, 
beantwoordde Pleijers vragen met de grootst mogelijke vaagheid: ‘Het rommelt daar een beetje.’ 
 
Soms trok Pleijers na een dag of wat verlof in zijn eentje terug richting front. Langs wegen waar 
dode paarden lagen te rotten, door gebieden die bij tankslagen plat waren geschoten, waar hij 
omgevallen keukenwagens van de nazi’s langs de weg zag liggen en op een huis stootte, dat 
verwoest was door een neergestort vliegtuig. 
 
Op kerstavond 1944 zaten tien Stoottroepers, waaronder Pleijers, en tien Amerikanen rond een 
kerstboom in Kohlscheid. In de boom hingen enkele ‘soldatenkistjes’ en zaklantaarns. Ze moesten 
Duitse gevangenen bewaken. ‘We zongen Jingle Bells met de Amerikanen. Ik moest met een 
Amerikaan wacht lopen. Uit het schemerdonker komt ons een mijnwerker tegemoet. Hij begroette 
ons met “Fröhlige Weihnachten’. De Amerikaan vroeg wat de man bedoelde. ‘Merry Christmas.’ Zijn 
antwoord was duidelijk: ‘Shut up. Christmas is not for soldiers, only for civilians.  
 

De volgende dag zaten we met z’n allen in een hoekje aan 
tafel. De kerstkalkoen was uit Amerika overgevlogen en ik at 
voor het eerst in mijn leven kalkoen.’  
Opeens kwam het bevel op te breken en te vertrekken 
richting Ardennen. Halverwege werden de Limburgers uit het 
konvooi gehaald om in Heinsberg een mijn te bewaken. 
Vragen werden niet gesteld.  
 
‘Op een keer werd er vanuit een huis op ons geschoten. Bij 
de razzia die daarop volgde, vond ik een nazivlag die ik mee 
naar huis heb genomen. Mijn moeder knipte de rode stof 
rond het hakenkruis weg en maakte er een tafelkleedje van. 
Het hakenkruis heb ik nog.’  
 
Na de oorlog keerde Nic. Pleijers nog vaak terug naar dat 
gebied. Liefst 57 maal trad hij met een revue-act op in de 
buurt van Aken. Hij speelde Dorus, een pastoor en …Hitler! 
‘Je deed het gewoon.’ 

  
Rechts op de foto: Nic. Pleijers in actie als Dorus. 
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KERKRADE EVACUEERT 25 SEPTEMBER 1944 
 
 

 
 
Sjef Franssen: 
‘Bij mijn ouders is een familie Arets uit Kerkrade 
geëvacueerd geweest. Een gezin van zeker zes 
personen met o.a. dochter Keetje en zoon Paul 
(later trainer van een voetbalclub uit Kerkrade) en 
ook een vriend van een van de dochters. Het is 
oogsttijd en iedereen helpt mee appels plukken; 
alleen de vriend vertikt het om te helpen.’  
 
 
Vriendschap voor het leven 
 
Jef Vincken: 
‘Mijn moeder en mijn zusjes Annie en Netty maken in de Elzet Belgische stinkkaasjes. Die komen 
mensen van heinde en verre kopen. Een van hen is Arnold Spiertz van de Holz Kerkrade. 
Als de mensen uit Kerkrade moeten evacueren worden de gezinnen Spiertz en Cörver naar Wijlre 
gestuurd. Maar Arnold zegt: ‘Ik ken mensen in Mechelen, daar gaan we naar toe.’ Zo komt het dat er 
bij ons twee gezinnen zes weken hebben gebivakkeerd. Er is een jongetje bij van een jaar of zes: 
Harieke, hij is mijn vriend. Waar ik ben, is Harieke ook. Hij loopt de hele dag met mijn klompen aan. 
Zo hoort hij ook bij de ‘grote’ mensen. 
Arnold Spiertz is nog jarenlang elke week naar de Elzet gekomen. Hij werkt dan in de tuin en neemt 
aan het einde van de dag tien eieren mee naar huis.’ 
 
Jan en Lida Van Wersch-Ploemen: 
‘Het gezin Sijstermans uit Kerkrade kwam op Bommerig bij de familie Van Wersch-Vincken terecht 
en de familie Scheeren in De Oude Brouwerij bij de familie Ploemen-Schyns. Dat klikte zo goed, dat 
de families vrienden voor het leven geworden zijn. 

 
Nooit eerder in de geschiedenis van Kerkrade heeft er een volksverhuizing van deze grootte 
plaatsgevonden. Ruim dertigduizend mensen verlaten op last van de Duitse bezetter hun 
vertrouwde omgeving om zich naar veiliger oorden te spoeden. Huis en haard achterlatend. 
Een ongewilde reis naar een ongewisse bestemming waarvan niemand weet hoe lang het zal 
gaan duren en hoe men bij thuiskomst huis en haard zal aantreffen. 
 
Het is geen gemakkelijke tocht geweest. Vrouwen, kinderen, gehandicapten, ouderen, het hele 
ziekenhuis, kortom iedereen is meegetrokken. Sommigen met paard en wagen, anderen te voet 
of per fiets, slechts enkele schamele bezittingen meenemend. 
 
Kerkrade raakt ingeklemd tussen het oorlogsdecor van de terugtrekkende bezetter en de 
naderbij komende bevrijder. Dat beide legers samenwerken om de evacuatie in goede banen te 
leiden, is voor de burgerbevolking ronduit bizar. 
 
Toch gaat het op een bepaald moment faliekant mis. Ter hoogte van Imstenrade slaan in de 
evacuatiestoet vanaf Duitsland afgevuurde granaten in. Veertien mensen vinden daarbij de 
dood, ongeveer zestig raken zwaar of minder zwaar gewond. De paniek en angst is 
onbeschrijfelijk. Evenals het onbegrip. 
 
Vele evacuees zijn in het reeds bevrijde Kerkrade-West en Heerlen terecht gekomen, terwijl 
duizenden verder richting Heuvelland trokken. Ze zijn te gast geweest bij plaatselijke families. 
Ook verbleven velen in kerken, kloosters, patronaten en andere openbare gebouwen. 
 

Frans Diels. ‘Kerkrade evacueert.’ Kerkrade, 2004. 
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Ik (Jan) herinner mij daarvan nog goed de regelmatige zondagse bezoeken van met name de 
kinderen Sijstermans. De gezamenlijke herinneringen werden opgehaald en men genoot zichtbaar 
van de samen doorgemaakte tijd. Ikzelf leerde zoon Arthur Sijstermans kennen met wie ik voor ons 
huis naar hartenlust kon voetballen terwijl onze ouders herinneringen ophaalden aan de mooie 
gezamenlijke tijd. 
Een mooie anekdote: toen mijn vader (Wiel Van Wersch) voor een blindedarmoperatie in het 
Kerkraadse ziekenhuis terecht kwam, werd mijn moeder bij de familie Sijstermans gastvrij 
ontvangen om bijvoorbeeld de tijd tussen de middag- en avondbezoekuren te overbruggen. 
 

Mijn familie (Lida) was al eerder met mensen uit het Kerkraadse in 
contact gekomen. En wel via de 14-jarige Clara Scheeren, die in 1942 
op de fiets naar Mechelen gereden was op zoek naar proviand. Bij mijn 
ouders kon ze terecht voor melk, boter en eieren. 
Toen Clara’s ouders, het gezin van aannemer Scheeren uit 
Chevremont, moesten evacueren kwam men terecht in een café in 
Trintelen. Daar was het overvol en Clara besloot, samen met haar broer 
(dat weet ik alleen van horen zeggen), naar Mechelen te gaan waar zij 
toch al goede contacten had met de familie Ploemen. Zij heeft vier 
weken bij ons gelogeerd in een, naar eigen zeggen, nog mooiere kamer 
dan thuis. In ieder geval heeft dat ertoe geleid, dat "'t Clara va 
Sjevemet" tot op hoge leeftijd contact aangehouden heeft en de familie 
is blijven bezoeken. Ik herinner mij nog dat ik als kind ooit bij hen op 
bezoek in Chevremont ben geweest. Een wereldreis!!’ 
 
 

Dankbetuigingen 
 
Als je de kranten van eind 1944 leest kom je hartverscheurende 
advertenties tegen. Men is tijdens de evacuatie spullen 
kwijtgeraakt: ‘kleding in een wit laken gewikkeld’. Er worden 
spullen gevonden: ‘bruine rechter jongensschoen te 
Imstenrade’. Contact gezocht met vermiste familie, enz. 
 
De vele dankbetuigingen spreken voor zich. 
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De andere kant van de medaille 
 
Marlie Koonen-Vincken: 
‘In het voorjaar van 2019 tref ik in Mechelen een 
dame aan die een beetje verdwaasd naar een huis 
staat te kijken. Op mijn vraag of ik haar ergens 
mee kan helpen vertelt zij mij een aangrijpend 
verhaal: 
Zij heeft in dit huis als Kerkraadse evacuee een 
tijdje met haar familie gebivakkeerd. Hun 
onderkomen was in een stal, zonder licht en 
zonder verwarming. Er was wel een kacheltje, 
maar ze kregen van de bewoners geen hout om te 
stoken. De levenstoestand werd zo penibel dat er 
op zekere dag een ‘gendarme’ kwam om de 
toestand op te nemen. Hij besloot: zo kan het niet 
langer. Jullie moeten hier weg. Deze man heeft 
hen toen naar een ander adres gebracht. Ze zegt: 
“Ich han ’t heej sjleat gehad”.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In mei 1945 beginnen inwoners te klagen over de uitbetaling van Amerikaanse inkwartiering en 
Kerkraadse evacuees. Hotelier J. Wijnen van hotel ‘Brull’ schrijft: ‘Ondanks herhaalde verzoeken werd 
steeds afwijzend beschikt, terwijl andere gemeenten inmiddels meerdere grote voorschotten aan 
hoteliers hebben uitgekeerd.’ Uit documenten blijkt dat er onderscheid wordt gemaakt tussen ‘logies 
met bed f 1,10 per persoon’ of ‘logies op stro f 0,35 per persoon’. 
Er zijn overzichtslijsten van o.a. Maria Muitjens: 6 officieren op stro, Daniël Lumeij: 4 onderofficieren 
op bed, P. Thewissen, 7 officieren op stro met lamp en J. Deguelle 7 officieren op stro met lamp en 
radio (!).  

Archiefnummer T408 Gemeente Wittem 
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DE NASLEEP VAN DE OORLOG 
 
 

 
18 oktober bombardement op Aken 
 
Egid Cratsborn: 
‘Als het offensief tegen Aken begint, dan worden op meer plaatsen militairen ingekwartierd. Ook bij 
ons. In de keuken staan twee tafels. Aan een van de keukentafels zitten de militairen, aan de andere 
zit ik mijn huiswerk te maken. Ik ben in Vaals op de Mulo. Een van de ‘hoge’ militairen vraagt wat ik 
aan het doen ben. ‘Huiswerk maken’. ‘Dan mag jij, zolang wij bij jullie in huis zijn, mijn vulpen 
gebruiken’, zegt hij. Ik ben er wat blij mee.’ 
 
Colla Vanhautem: 
‘Wat de meeste indruk heeft gemaakt? Het bombardement op Aken. Zoveel vliegtuigen in de lucht 
heb ik nooit eerder gezien. Het bleef maar doorgaan …’ 
 
Jef Vincken: 
‘De stad Aken stond in brand. De lucht was ’s avonds door het vuur zo verlicht, je kon zonder moeite 
de krant lezen. Na het bombardement lagen verbrande papiersnippers tot in Mechelen aan toe.’ 
 
Herbenoeming burgemeester Merckelbach 
 
Burgemeester W.J.H.M. Merckelbach, afgetreden 31 augustus 1941, wordt op 15 november 1944 
officieel herbenoemd tot ‘onbezoldigd ambtenaar van den Burgerlijken Stand’ in de gemeente 
Wittem. 

Er is nog lang na de oorlog schaarste aan heel veel goederen. Tot in de 
jaren vijftig blijven veel levensmiddelen alleen maar ‘op de bon’ 
verkrijgbaar. Koffie is in 1952 het laatste product dat weer vrij te koop is. 
Zelfs papier is schaars: in de notulen van de gemeente Wittem lezen we 
dat er wegens papiergebrek geen notulen verspreid kunnen worden. 
 

Bertien Lumeij-Kicken: 
‘Als er een bon voor snoep is, ga ik bij Treeske Scheepers 
één ons karamellen kopen. Er zit geen papier omheen, wel 
een lekker laagje chocolade! Met zo’n snoepje moet je 
LANG doen want op is op!’  

Oktober 1944 
Slag om Siegfriedlinie luidt finale in 
 
Op zondag 8 oktober trokken de Amerikanen op richting Würselen. Herzogenrath werd 
ingenomen dat vol zat met mijnen en boobytraps. Op maandag 9 oktober werd Würselen 
bereikt. 
 
Op zondag 15 oktober bij het vallen van de avond maakte het 119e op een heuvel tussen 
Würselen en Aken contact met het 7e legercorps. Daarmee was de omsingeling van Aken een 
feit, maar het zou nog vijf dagen van keiharde strijd vergen voor de oude Karelstad door de 
knieën ging. 
Dat gebeurde uiteindelijk op zaterdag 21 oktober.  
 
Op 23 oktober werd Kerkrade door de Amerikanen vrij gegeven, zodat de inwoners mochten 
terugkeren in hun gehavende en door de Duitsers leeggeplunderde stad, die nu, net als Vaals 
een vrije stad was. 
 

D-Day in Zuid-Limburg was voorbij. 
‘D-Day in Zuid-Limburg’ 
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Amerikaanse Thunderbold neergestort in de Bissen Mechelen 
 
Op 16 december 1944 begint de slag om de Ardennen (het Ardennenoffensief). Het is het laatste 
offensief van de Duitse Wehrmacht aan het westfront in de Tweede Wereldoorlog. 
Tweede Kerstdag 26 december 1944, Zuid-Limburg is dan al bevrijd, stort een eenmotorig 
jachtvliegtuig, type Thunderbolt, dat tijdens de oorlog intensief door de Amerikaanse luchtmacht 
gebruikt wordt, neer. De piloot, Clinton Winters jr., is kort daarvoor uit het vliegtuig gesprongen.  
 
Clinton Winters jr., * 1 juni 1921 te Missouri USA - † 26 december 1944 te Mechelen Nederland 
 
Clinton Winters is de zoon van Clinton en Della Winters. Clinton jr. heeft nog twee broers en twee 
zussen. Junior, zoals hij in zijn dorp wordt genoemd, is lid van de Nationale Garde maar wordt op 
het tijdstip dat de vijandelijkheden in Europa beginnen overgeplaatst naar de luchtmacht. Hij krijgt 
een opleiding als gevechtspiloot en is enkele maanden gelegerd in Florida voordat hij in juli 1943 
‘over seas’ wordt gestuurd.  
 
Hij is 1e luitenant bij het 506e Fighter Squadron en 
als pilot van een Thunderbolt op een gewapende 
verkenningsmissie richting Houffalize in België. 
 
Op dezelfde missie is nog een andere Thunderbolt 
P-47 beschoten door ‘friendly fire’ in de buurt van 
Raeren, België. De piloot, luitenant Robert G. 
Fenstermacher, overleeft de crash ook niet. 
In eerste instantie staat Fenstermacher op de Wall of 
the Missing in Margraten vermeld als MIA (missing in 
action). De crashlocatie wordt onderzocht in 2011, 
zijn stoffelijk overschot wordt geïdentificeerd op  
30 april 2013 en hij wordt begraven in Arlington 
U.S.A. op 18 oktober 2013. 
 
Clinton Winters wordt in een weiland in de Bissen op 
enige afstand van het wrak dood aangetroffen en 
begraven op de Amerikaanse begraafplaats in 
Margraten: vak G rij 12 kruis 11. 
Hij is 23 jaar geworden en laat een vrouw en een 
baby achter. Aldus een bericht in de plaatselijke 
krant te Missouri: The Democrat Argus van januari 
1945. 
 
Bron: www.fieldsofhonor-database.com 

 
Bernard Kohl: 
‘Op zekere dag ben ik samen met mijn buurjongen Lou Wenders van school op weg naar huis. We 
zien een onbemande bommenwerper overkomen. Wij rennen het gevaarte na: door het dorp, door 
Overgeul, naar de Suikerknip, door het bos. Daar zien we opeens een dode soldaat liggen; een deel 
van de parachute over hem heen.’ 
Bernard beschrijft precies hoe de militair erbij ligt. Een beeld dat hij nooit vergeet. 
 
Sjef Franssen: 
‘Mijn vriend is Caspar Lenoir (d’r Kes). We zitten in de klas bij meester Kuipers uit Maastricht. Soms 
is er school, maar ook vaak niet. De lokalen worden gestookt met kolenkachels. Als er geen kolen 
zijn, vallen de lessen uit. Ik heb vaker geen school gehad dan wel. 
We gaan ook kijken naar het neergestorte vliegtuig in de Bissen. We nemen allerhande souveniers 
mee. Maar we weten ook dat we daar thuis niet mee aan kunnen komen. We graven in de Dal een 
kuil langs de kant van de weg met de bedoeling de spullen daar later weer op te graven. Dit is er 
nooit meer van gekomen.’  

Bernard Kohl wijst in de Bissen de plek in het 
bos aan waar de Thunderbolt is neergestort. 

http://www.fieldsofhonor-database.com/
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HET EINDE VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG 
 
Amerikaanse Begraafplaats Margraten 
 

De Amerikaanse Begraafplaats in Margraten is de enige grote 
Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Nederland.  
Het oorlogskerkhof wordt aangelegd in oktober 1944. Er is behoefte aan 
een begraafplaats dicht bij Duits grondgebied om de Amerikaanse 
slachtoffers, die vallen tijdens de opmars naar Berlijn, te kunnen 
begraven. Dagelijks rijden vrachtwagens met in Duitsland gesneuvelde 
Amerikaanse soldaten naar Margraten. Een half jaar later hebben meer 
dan 10.000 oorlogsslachtoffers hier hun rustplaats gevonden. 
 
Michel Rademacher heeft er met klasgenoten van de jongensschool uit 
Mechelen in 1945 tijdens de herdenking bloemen gelegd. 
Deze graven zijn nu allemaal geadopteerd. Ook families uit Mechelen 
behoren tot de adoptanten. 

 
 

De Duitse capitulatie komt in zicht 
 
25 april 1945 
Op 25 april 1945 maken de troepen van de Sovjet-Unie en Amerika aansluiting met elkaar; Duitsland 
wordt daarbij in tweeën gesneden.  
 

30 april 1945 
Op 30 april 1945 pleegt Adolf Hitler, beseffende dat alles voor hem is verloren, zelfmoord in zijn 
bunker samen met zijn minnares Eva Braun. 
 

1 mei 1945 
Op 1 mei 1945 krijgen alle Duitse bewapende strijdkrachten in Italië het bevel de vijandelijkheden te 
staken en wordt een document van overgave getekend dat inhoudt dat alle Duitse strijdkrachten in 
Italië zich onvoorwaardelijk moeten overgeven aan de geallieerden op 2 mei.  
 

4 mei 1945 
Op 4 mei 1945 accepteert de Britse veldmaarschalk Montgomery de onvoorwaardelijke militaire 
overgave van alle Duitse strijdkrachten in Holland, Noordwest-Duitsland inclusief de Friese eilanden 
en Helgoland en alle andere eilanden, Sleeswijk-Holstein en in Denemarken. Deze overgave kondigt 
het einde van de Europese oorlog aan. 
 

5 mei 1945 
Op 5 mei 1945 om 16:00 uur geeft Johannes Blaskowitz, de 
Duitse hoofdcommandant in Nederland zich over aan de 
Canadese generaal Charles Foulkes. In Wageningen, in hotel 
De Wereld, wordt in aanwezigheid van prins Bernhard (die als 
Nederlands hoofdcommandant de Nederlandse Binnenlandse 
Strijdkrachten vertegenwoordigt), de overgave getekend. 
 

7 mei 1945 
Op 7 mei 1945 om 02:41 uur in de ochtend tekent generaal 
Alfred Jodl in Reims de documenten voor onvoorwaardelijke 
overgave van alle Duitse strijdkrachten aan de geallieerden.  
 

20 mei 1945 
De nog altijd voortdurende gevechten op het Waddeneiland 
Texel worden gestaakt als bij de aankomst van Canadese 
militairen op het eiland de Opstand van de Georgiërs tegen de 
op het eiland gelegerde Duitse militairen wordt beëindigd. 
Hiermee komt definitief een einde aan alle 
gevechtshandelingen in Europa.  

Clinton Winters jr. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://nl.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrerbunker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eva_Braun
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Montgomery
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Blaskowitz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Foulkes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wageningen_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hotel_De_Wereld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hotel_De_Wereld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Jodl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reims
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waddeneilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Texel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opstand_van_de_Georgi%C3%ABrs
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Bevrijdingsoptochten gemeente Wittem 
 
In Epen wordt de laatste zondag van augustus de zomerkermis gevierd. Dit is altijd omstreeks de 
verjaardag van de toenmalige koningin Wilhelmina op 31 augustus. Tijdens de oorlog wordt de 
Epense kermis, op gezag van het NSB-bestuur, verschoven naar een andere datum. Men zou de 
kermis wel eens kunnen gebruiken voor Oranjepropaganda! 
In de raadsvergaderingen van augustus 1945 wordt het beleid bepaald rondom de Nationale 
Feestdagen. Besloten wordt dat de verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis aangemerkt 
worden als Nationale Feestdag. Er wordt ook subsidie vrijgemaakt voor de te houden festiviteiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘De Nieuwe Orde voor 

Landverraad en 
Zwarthandel’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praalwagen van 
toneelvereniging 
Kunst door 
Oefening, 
‘Wij zijn in Parijs 
geweest’ 

 
 

 
In de verschillende kernen van de gemeente Wittem worden zogenaamde Bevrijdingsoptochten 
gehouden. Een stoet van praalwagens, al dan niet met schampscheuten, verwijzend naar 
gebeurtenissen uit de oorlog. Tochten zijn met zekerheid geweest in Wahlwiller, Nijswiller en 
Mechelen. De foto’s zijn gemaakt in de Dorpstraat in Mechelen op 31 augustus 1945.  
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13 september 1944 
Bevrijding van Schweiberg 

Granaathuls Hilleshagen 

Francisca Kremer-Lindelauf: 
‘Ik kan me de bevrijdingsoptocht nog levendig voor de geest halen. Ik doe er zelf aan mee als lid van 
toneelvereniging Kunst door Oefening. Deze vereniging heeft een wagen met de Parijse Moulin 
Rouge erop. Ik heb een ‘charmant’ geruit rokje aan. Er is een accordeonspeler en tijdens de hele 
optocht worden liedjes gezongen: ‘Ik ben in Parijs geweest!’ Ik weet zeker dat we ook door 
Wahlwiller zijn getrokken. Misschien op een andere dag? Bij een andere gelegenheid?’ 
 
Lida Van Wersch-Ploemen: 
‘Na de bevrijding is er een optocht geweest. Iemand was Hitler. Ik meen dat het mijn vader was. Het 
kan ook L’homme van Schweiberg geweest zijn. Ze hebben zich bij ons thuis omgekleed en een had 
zo’n Hitler snorretje. Ik meen altijd dat het pap geweest is. Het jasje dat hij toen aan had heeft nog 
heel lang bij ons gehangen.’ 
 
Egid Cratsborn: 
‘De bevrijdingsoptocht kan ik me nog goed herinneren. Wij doen ook mee met een vierspan. Ik moet 
ernaast lopen om de wagen handmatig te remmen. Mijn vader is Churchill, iemand was Hirohito van 
Japan, iemand was Mussolini van Italië en Sjo Lhomme ‘i gene Leem’ was Stalin van Rusland.’ 
 
Fieny Loozen-Crutz: 
‘Ik kan me vaag herinneren dat ik in een optocht boven op een wagen heb gezeten. Ik was 
uitgekozen om de koningin te zijn en Laurent L’homme was de prins. Dat wilde ik helemaal niet. 
Iemand anders is toen de koningin geworden. Ik heb wel op die wagen gezeten. 
Maar bij welke gelegenheid? Was er ook nog een optocht bij het regeringsjubileum van Wilhelmina 
vraag ik me af.’ 
 
Oorlogssouvenirs  
 

Er is tijdens de oorlog van alles verzameld: granaathulzen, 
kogels, parachutestof, plastic van koepels van vliegtuigen, 
geweren, enz. 
 
Een paar bijzondere oorlogssouvenirs willen wij u niet 
onthouden: 
 
 
 
 

 
Gretha Hounjet-Rademacher: 
‘De asbak is van mijn moeder geweest; gemaakt van kogels en een 
granaathuls. Bevrijding 12 september 1944. Let wel: 12 (!) september.’ 
 

  

Cadeautje voor Bertien Lumeij-Kicken 
medaille van O.L. Vrouw van de berg Karmel 
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Wegen Wittem                   Sittard 27 october 1947 
 

Aan: Burgemeester en Wethouders der gemeente WITTEM 
 

Naar aanleiding van Uw verzoek de oorlogsschade aan wegen en bruggen in Uwe gemeente te 

begroten, heb ik de eer U onderstaand onze bevindingen te doen toekomen. Door het abnormaal zware 

en ongewone verkeer, zoals legertanks, geschut e.d. werd het wegdek der wegen tot op grote diepte 

totaal vernield. Negen bruggen over diverse beken in Uwe gemeente werden opgeblazen. 

Aan voorlopig en reeds definitief herstel aan de wegen werd door u al uitgegeven een bedrag van 

f. 263.556,26 terwijl het nog uit te geven bedrag kan worden geraamd op f 60.000,--. 

Aan het leggen van noodbruggen werd door u uitgegeven f 180.000,--, terwijl het definitief herstel is 

te ramen op f 94.600,--. De bedragen zullen als volgt worden gespecificeerd. 
 

A. WEGEN o.a. 

Mechelen – Parthij  f   24.651,30 

Epen – Mechelen      61.365,60 

Mechelen – Vaals      40.000,-- 

Overige wegen      161.539,36 

    f 287.556,26 

materiaal / transporten         36.000,-- 

   Totaal  f 323.556,26 
 

B. BRUGGEN o.a. 

Brug te Hurpesch  f   15.000,-- 

Twee bruggen kom Mechelen        30.000,-- 

Overige bruggen      49.600,-- 

Te leggen noodbruggen       18.000,-- 

    f 112.600,-- 
 

Hopende U hiermee van dienst te zijn geweest, Hoogachtend, 

   Het Hoofd van het Ambtsgebied 

   Der Nederlandsche Heidemaatschappij 

Herstel van bruggen en wegen 

 
Het onderste gedeelte van de Schweibergerweg is onbegaanbaar. Bij de familie Schnock zijn 
karresporen van wel 1 meter diep. De gemeente geeft opdracht tot noodherstel. Er zijn drie 
eigenaren van een kiezelgroeve: Cratsborn en L’homme van Schweiberg en Vluggen in de Bissen. 
Zij krijgen alle drie toestemming om te leveren. Eerst wordt – alles met mankracht! – de modder uit 
de kuilen geschept. Uit het bos wordt hout aangevoerd om de diepte op te vullen. Daaroverheen 
komen dikke keien en als toplaag kiezel. ‘Er wordt zeker wel met 100 man aan de weg gewerkt.’ 
 
Fieny Loozen-Crutz: 
‘De wegen zijn totaal onbegaanbaar. Kinderen hebben houten plankjes met een riempje eromheen 
als schoenen. Je kwinkelt om de haverklap om; het riempje laat los; je moet een steen zoeken om 
de spijker weer vast te kloppen. Het heeft lang geduurd voordat de wegen hersteld werden. Toen 
dat gebeurde was het een drukte van belang op Hilleshagen.’ 
 
Correspondentie laat zien welke gigantische bedragen met het herstel gemoeid zijn: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gaat om zulke grote bedragen dat de gemeenteraad zich genoodzaakt ziet bij het Ministerie van 
Financiën een renteloos voorschot aan te vragen van f 100.000,--. Dit wordt ook toegekend. 
Bovendien draagt het Rijk f 171.177,56 bij in de kosten van herstel oorlogsschade Wittem.  

Francisca Kremer-Lindelauf  
op een bankje bij de geulbrug, 
Mechelen, 2019 
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Z.E.H. Leo Janssen, pastoor 

MONUMENTEN UIT DANKBAARHEID 
 
 
Het Mariabeeld aan ‘t Mäolebusjke 
 
Het staat er zo bescheiden onder de bomen. Ze straalt iets uit; de Koningin van de Vrede gemaakt 
door de Maastrichtse kunstenaar Charles Vos. 
Het monument werd na de oorlog geplaatst als blijk van dank omdat Mechelen gespaard werd voor 
het ergste oorlogsleed. 
Om dit te kunnen realiseren hadden de Mechelse verenigingen een comité samengesteld onder 
voorzitterschap van de heer Jeanné. Om aan geld te komen hielden ze een huis-aan-huis-collecte in 
Mechelen. Verder was er voor dit goede doel op 13 juli 1947 een fancy fair op de wei van Schyns bij 
de Onderste Molen. Dit weidefeest werd georganiseerd onder leiding van de Schweibergse 
vereniging fietsclub ‘De Bloeiende Berg’ die door haar jaarlijkse kiësje kirmes ervaring had met zo’n 
organisatie. De fancy fair slaagde dan ook uitstekend. 
Er moest nog een geschikte plek gevonden worden om het monument te plaatsen. De commissie 
maakte hiervoor een rondgang door het dorp en haar oog viel op ’t Mäolebusjke. Het was niet alleen 
een mooi plekje, maar het voldeed ook aan de voorwaarde dat de processie er ieder jaar langs 
kwam. Sjang Gelissen, eigenaar van de ernaast gelegen boerderij, schonk het gewenste stuk grond 
aan de kerk. Het houten kruis dat hier stond en door Jacob Possen gemaakt was, verhuisde naar de 
overkant aan de Schweiberg. Met die verhuizing waren veel gelovigen het niet eens: ‘Mót Ózze Leve 
Herregod noe plaatsj make vör de Módder Gods?’ Nee, zoiets vonden ze niet juist. 
Hubert Schnackers van het Höfke en Joseph Kikken uit het dorp, metselden de trappen, de sokkel 
en de muurtjes. 
 

Op zondag 6 juni 1948 was het dan zover. In een 
processie kwamen de mensen vanuit het dorp om de 
plechtige inzegening door Mgr. Lemmens, bisschop van 
Roermond, bij te wonen. 
 
Bij dit monument werd in vroeger jaren in de maanden mei 
en oktober iedere avond de rozenkrans gebeden. 
Tegenwoordig is daar niet meer zoveel belangstelling voor. 
Toch tref je er nog regelmatig voorbijgangers die even bij 
Maria stil blijven staan. Mensen uit de directe omgeving 
houden het monument schoon en plaatsen steeds 
bloemen bij de Koningin van de Vrede aan ’t Mäolebusjke. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ton Velraeds, 

Schweiberg, 1975 

De meisjes van  
De Jonge Garde 
staan, met spreuken 
over Maria, op de 
trappen rond het 
Mariabeeld.  
Veel verenigingen van 
Mechelen zijn present 
met hun vaandel.  
Er is grote 
belangstelling voor de 
inzegening. 
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Eugène Wauthlé met neef Roger bij het kruis 

Het grote kruis op Schweiberg 
 
De bewoners van Schweiberg hebben dit grote kruis geplaatst uit dankbaarheid dat zij gespaard zijn 
gebleven van ernstig oorlogsleed gedurende de Tweede Wereldoorlog. De initiatiefnemers, Eugène 
Wauthlé, Gillis Cratsborn en Tienes Meeuwissen stuurden 2 juli 1947 namens de bewoners van 
Schweiberg en Kosberg een brief naar de gemeente om op de hoek van de Schweibergerweg en de 
Nieuwhuizerweg een kruis te mogen plaatsen. Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Wittem gaven 18 maart 1948 toestemming hiervoor.  
 

Kunstenaar Charles Tangelder werd gevraagd 
een ontwerp te maken voor het houten kruis, 
corpus, hekwerk en de inscriptie van de tegel 
onder het kruis. Voor het kruis gebruikte hij klei 
die hij eerst met zijn blote voeten kneedde zodat 
deze beter te verwerken was. Vervolgens 
maakte hij het corpus in vier delen. In oktober 
1948 ontvangt Eugène Wauthlé een brief van 
dhr. Tangelder waarin hij schrijft: 
‘Donderdagmorgen is het corpus het vuur in 
gegaan. Het blijft er ± driehonderd uren in, dat is 
dus een dag of twaalf.’ Het vuur is de oven van 
de Maastrichtse Mosa fabriek.  

 
Het houten kruis - 4,5 meter hoog en 2,3 meter 
breed - werd door de plaatselijke timmerman, 
Jacob Possen, gemaakt. Johan Vluggen, toen 
wonende te Eperheide maar geboren in de 
Bissen, metselde de sokkel en de pilaren. 
Smederij Kikken van de Hilleshagerweg maakte 
het hekwerk en de krullen die de voet van het 
kruis steunen. Het schilderwerk werd verzorgd 
door Willem Heuts. Zij werkten allen volgens de 
ontwerpen van dhr. Tangelder.  
 
Een huis-aan-huis-collecte op Schweiberg en 
Kosberg leverde voldoende geld op voor dit alles.  
 
Eugène Wauthlé vroeg in een brief aan de toen zeer bekende radioprediker H. de Greeve of hij een 
geschikte spreuk had voor het kruis. Het antwoord was: ‘In cruce salus’, dat betekent ‘in het kruis 
ons heil’. Zondag 24 oktober 1948 werd het grote kruis op Schweiberg ingezegend.  
 

 
 

 

Ton Velraeds, Schweiberg, 1975  
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De Sint Josephkapel op Hilleshagen 
 
De St. Joseph Kapel te Hilleshagen werd gebouwd door de bewoners van 
Hilleshagen en Hilleshagerweg in 1947. ‘Ter ere van St. Joseph uit 
dankbaarheid voor zijn bescherming gedurende de oorlogsjaren 1940-1944’ 
staat er op de gedenksteen te lezen. 
 
Sinds maart 1941 hebben de bewoners van Hilleshagen op 19 maart (het 
naamfeest van St. Joseph) een H. Mis besteld om de bescherming naar 
lichaam en ziel af te smeken. De gevechten namen in 1943-1944 in 
hevigheid toe en daarmee ook de angst bij de mensen. Wat konden zij aan 
zelfbescherming gaan doen? Er moest een schuilkelder worden gebouwd. 
Daar was iedereen op Hilleshagen het roerend over eens. De plaats werd al 
gauw gevonden en door de weduwe Hamers welwillend en belangeloos 
afgestaan. (De schuilkelder werd gebouwd aan de Gentweg te Hilleshagen 
in de omgeving van het tegenwoordige huis van dr. Franssen.) Arbeiders en 
boeren, jong en oud, allen werkten schouder aan schouder mee om de 
schuilkelder zo spoedig mogelijk klaar te hebben. Onder vakkundige leiding 
van mijnwerker de heer Jos. Prumpeler sr., was het mogelijk een degelijke 
schuilkelder te bouwen. Deze schuilkelder werd op 15 augustus 1944 door 
pastoor Janssen ingezegend.  
 

Door de heer Joseph Duijsings werd voorgesteld 
om, zo gauw als de tijdsomstandigheden dit 
zouden toelaten, uit dankbaarheid een 
“bovengrondse schuilkelder” te bouwen. Er werd 
een bestuur gevormd op 11 augustus 1946: 
Joseph Duijsings voorzitter, Jean Colen secretaris 
en Sjo Ernes penningmeester. Een architect uit 
Kerkrade kreeg de opdracht een ontwerp te 
maken. Echter de welstandscommissie keurde 
het plan af omdat het geen erkende architect was.  
 
 
 

 
De opdracht werd daarna gegeven aan architect Wielders uit Sittard. Deze stelde voor om het  
St. Josephbeeld te laten vervaardigen door kunstschilder en beeldhouwer Tangelder uit Sittard.  
De gebrandschilderde ramen werden gemaakt en ontworpen door de dochter van de architect, Lily 
Groenedael-Wielders uit Sittard. De totale kosten werden beraamd op 6000 gulden.  
Een huis-aan-huis-collecte op 4 augustus 1946 bracht f. 798.50 op. De jonkheid van Hilleshagen, 
Hilleshagerweg en Elzet ondernam een groot weidefeest met loterij op 18 mei 1947. Behalve allerlei 
volksvermakelijkheden kreeg men op het feestterrein ook de medewerking van Harmonie St.-Cecilia, 
Kerkelijk Zangkoor, Mannenkoor Lauwerkrans, duo Kikken-Lindelauf, humoristen Johan Kikken met 
zijn zoon en neef en de pianist Johan Botterweck. De opbrengst was f 2.349,15.  
 
Op 30 mei 1947 werd de eerste steen gelegd op grond 
van de familie Duijsings. De inzegening vond plaats op 
dinsdag 24 juni 1947 (feestdag van Johannes de 
Doper, patroonheilige van de parochie) door pastoor 
Leonard Janssen van Mechelen.  
Tot op heden wordt bij de kapel jaarlijks een H. Mis 
gelezen maar nu op 1 mei, de dag van St. Joseph 
arbeider. De kapel is ook de plaats van samenkomst bij 
overlijden of ander onheil; de plaats om een kaarsje op 
te steken voor steun of uit dankbaarheid.  

 
Jean Colen, Hilleshagen, 1997  

Hoogste punt bereikt 
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VERANTWOORDING 
 
Albert Géron. ‘De laatste dagen van de oorlog’. Opgetekend van 4 tot en met 
24 september 1944. 
 
Albert Géron is geboren op 18 januari 1919 te Slenaken, zoon van Nicolas en 
Maria Géron-Gerekens. Albert is nummer vijf in een gezin van acht jongens en 
acht meisjes. In 1934 betrekt het gezin de pachtboerderij De Heerenhof te 
Mechelen. Albert trouwt in 1948 met Jo Sprangers en zij verhuizen naar 
Maastricht. Hij overlijdt op 80-jarige leeftijd op 23 januari 1999 te Maastricht. 

 
 
Gehouden interviews 
 

Naam * geboren 
† overleden 

leeftijd in 
sept. 1944 

toenmalig adres jaar van 
interview 

Botterweck Johan * 1923 
† 2008 

21 jaar A ge Veld 2004 

Colen Jean * 1924 
† 2011 

20 jaar Hilleshagen 2003 

Cratsborn Egid * 1931 13 jaar Schweiberg 2019 

Cratsborn-Géron Annie * 1931 13 jaar Heerenhof 2019 

Deckers Joseph * 1923 21 jaar Hilleshagen boven 2009 

Franssen Funs * 1938 6 jaar Dorp beneden 2019 

Franssen Sjef * 1931 13 jaar Dorp beneden 2019 

Hounjet-Rademacher Gretha * 1932 12 jaar Hilleshagen boven 2019 

Kohl Bernard * 1938 6 jaar Bissen 2019 

Kremer-Lindelauf Francisca * 1927 17 jaar Rachenis Dorp 2019 

Lindelauf Lambert * 1921 
† 2015 

23 jaar Rachenis Dorp 2009 

Loozen Mathieu * 1936 8 jaar Overgeul 2019 

Loozen-Crutz Fieny * 1928 16 jaar Hilleshagen boven 2019 

Loozen-Kohl Gerda * 1934 10 jaar Bissen 2019 

Lumeij-Kicken Bertien * 1934 10 jaar Kommerstraat 2019 

Nix-Janssen Fien * 1920 
† 2016 

24 jaar Voort 2014 

Ploemen Jo * 1929 15 jaar Dorp t.o. de kerk 2019 

Prumpeler Gerard * 1925 
† 2017 

19 jaar Hilleshagen boven 2015 

Rademacher Michel * 1933 10 jaar Hilleshagen boven 2019 

Rompen-Kohl Annie * 1940 4 jaar Schweiberg 2019 

Rouschop Sjef * 1925 19 jaar A ge Veld 2009 

Simon Frans * 1933 
† 2017 

10 jaar Kommerstraat 2009 

Steijns Hub * 1934 10 jaar Nijswiller 2009 

Van Wersch Jan * 1945  Bommerig 2019 

Van Wersch-Ploemen Lida * 1942 2 jaar Dorp beneden 2019 

Vanderheijden Miel * 1938 6 jaar Schweiberg 2019 

Vanhautem Colla * 1934 10 jaar Hilleshagen boven 2019 

Vincken Jef * 1918 
† 2013 

26 jaar Elzet 2004 

Wauthlé-Keur Nel * 1936 7 jaar Oudenbosch 2019 

 
Uitdrukkelijk zij vermeld dat niets uit voormelde interviews voor ander publicaties mag worden 
overgenomen zonder toestemming van betrokkene zelf of van zijn of haar nabestaanden. 
 
Dank aan alle families voor het speuren in fotoalbums en andere documentatie.  
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Blz. 4, 6, 10, 12, 53 en 59 
Correspondentie gemeente Wittem: Archiefnummer T408 Gemeente Wittem 
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen 
 
Blz. 3 
Anita Colen-Nijenhuis. ’10 Mei 1940’.  
In: Kroniek Heemkundevereniging Mechelen, april 2009. 
 
Blz. 4 
Karl Cransveld. ‘Het witte kruis’.  
In: Kroniek Heemkundevereniging Mechelen, april 2009. 
 
Blz. 9 en 12 
Dr. A.P.M. Cammaert. Het verborgen front deel II, Leeuwarden 1994. 
 
Blz. 10 en 11 
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Blz. 13 
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Arno Lasoe. ‘Zuid Limburg bevrijd; feiten en mythes’. Heerlen 2017.  
 
Blz. 30 en 38 
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Heemkundevereniging Nijswiller, 2015. 
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‘HERINNERINGEN VAN EEN BEVRIJD DORP - MECHELEN 13 SEPTEMBER 1944’ 
wordt u aangeboden door Heemkundevereniging Mechelen 
Mechelen, september 2019 
 
Heemkundevereniging Mechelen is opgericht in 2007. Onze vereniging bestaat uit een kleine groep 
actieve amateuronderzoekers, leden, steunende leden en een groot aantal abonnees. 
 
Wij willen het Mechels verleden vastleggen voor de toekomstige generaties.  
Om u, inwoners van Mechelen en andere geïnteresseerden, van onze onderzoeken op de hoogte te 
houden geven we twee keer per jaar een Kroniek uit met wetenswaardigheden over de geschiedenis 
van Mechelen en zijn bewoners. 
 
Een abonnement op onze Kroniek (2 uitgaven per jaar) kost € 6,--. 
Wilt u de kroniek per post ontvangen, dan is het jaarabonnement € 11,--. 
Losse nummers van de Kroniek zijn te koop à € 4,-- bij buurtwinkel Magazijn 51, 
Hoofdstraat 51 te Mechelen, tijdens de openingsuren. 
 
@  heemkundemechelen@gmail.com 
 

 www.facebook.com/heemkundemechelen  




