
De bevrijDing 
van eijsDen-Margraten 

in septeMber 1944

Voor altijd bewaard

Op een zonnige 12e september 2014 verzamelde zich bij het herdenkingsmonument aan de Grijze Graaf in Mesch 

een grote menigte om te luisteren naar een lied gezongen door een jonge man uit Amerika. De inspiratie voor het 

lied was de laatste brief van zijn grootvader die als Amerikaanse soldaat in deze streek sneuvelde. 

Precies 70 jaar eerder, om 10 uur in de morgen, kwamen op die plek de eerste Amerikanen vanuit België de grens 

over. Hier begon de bevrijding van Nederland. Vier uur later was Mesch bevrijd. Caestert, Mariadorp, Withuis en 

Moerslag volgden. Meer oostwaarts werd de Nederlandse driekleur gehesen in Noorbeek, Mheer en Banholt. Op 

12 september 1944 lag daar de frontlinie tussen de oprukkende Amerikanen en de zich terugtrekkende Duitsers. 

Terwijl de boerenbevolking met het hoofd bij de fruitoogst was, of op een krukje koeien zat te melken, vloog het 

Amerikaans artilleriegeschut hen om de oren.

In 2014 herinnerde, herdacht en vierde de gemeente Eijsden-Margraten dat de bevrijding van Nederland hier 

begon. De gezamenlijke heemkundeverenigingen zorgden ervoor dat de vergankelijke en vluchtige herinneringen 

van inwoners van toen aan het papier werden  toevertrouwd en voor altijd zijn bewaard. Dit is hun verhaal. In 

woord en beeld. Voel de geschiedenis, ontdek je wortels!

Gemeentebestuur van Eijsden-Margraten

Armand Opreij, wethouder Cultureel Erfgoed
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Foto omslag: Amerikanen marcheren in hun typische formatie (aan weerszijden van de weg) door Moerslag op weg naar Sint Geertruid.  
(Foto: Jef Wetsels.)
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V

Verantwoording (pag. XI)

Het vastleggen en beschrijven van de bevrijding op 12, 13 
en 14 september 1944 van de 15 dorpen en 26 gehuchten 
die nu deel uit maken van de gemeente Eijsden-Margra-
ten is geen sinecure gebleken. Het beschikbare bronnen-
materiaal, officiële documenten, archiefstukken, foto’s, 
parochiekronieken, dagboeken en aantekeningen van veel 
later vastgelegde herinneringen en uit interviews verkre-
gen informatie was soms overvloedig, bij andere gelegen-
heden helaas karig en af en toe tegenstrijdig. De werk-
groep heeft geprobeerd al dat materiaal op zijn merites te 
beoordelen, te bundelen, samen te vatten en in dit boek 
vast te leggen.

Deze publicatie is gebaseerd op bronnen die medio 
2015 beschikbaar waren. Omdat de Amerikanen in 
toenemende mate militaire archieven over de Tweede 
Wereldoorlog openbaar maken en (digitaal) beschik-
baar stellen, is het zeer wel mogelijk dat de hier gepubli-
ceerde gegevens in de toekomst moeten worden aange-
vuld en/of bijgesteld. 

Kaderteksten 

Oorlog kent een heel eigen jargon dat voor leken enige 
uitleg behoeft. Dat geldt ook voor de diverse benamin-
gen van legeronderdelen. Dit is nog extra gecompli-
ceerd, omdat binnen de verschillende legermachten 
dezelfde benamingen werden gebruikt met een andere 
betekenis. Voor een goed begrip zijn daarnaast ook 
begrippen die in het boek veelvuldig aan de orde komen 
nader uitgelegd. Dit is gedaan in Kaderteksten die los 
van de hoofdtekst gelezen kunnen worden. Er zijn 
kaderteksten over D-Day (pag. XIV), Old Hickory  
(pag. XVI), NSB (pag. XXI), het verkenningsvliegtuigje 
d’n Dreuvige (pag. 60), Jeep (pag 67) en GI (pag. 76). 

Nog meer in kaders geplaatste teksten

Af en toe is het gewenst nadere uitleg te geven over een 
gebeurtenis, een persoon nader te duiden of een locatie 
te omschrijven. Ook deze informatie is in aparte kaders 
geplaatst en kan onafhankelijk van de hoofdtekst worden 
gelezen.

Leeswijzer en inhoudsopgave

Deze leeswijzer beoogt enig houvast te geven bij het lezen en bestuderen van dit boek. Het 

boek is heel toegankelijk geschreven, maar de complexiteit van het verloop van de gebeur-

tenissen zowel in tijd, plaats en de diverse bij de bevrijding betrokken legereenheden nopen 

daartoe. Via deze leeswijzer wordt op een eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt waar in dit 

boek welke informatie is te vinden.
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VI

De Tweede Wereldoorlog (pag. XIII)

De inval van Duitsland in Polen op 1 september 1939 
wordt in het algemeen gezien als het begin van de Tweede 
Wereldoorlog. Nederland werd op 10 mei 1940 in het con-
flict betrokken door de inval van de Duitsers. Ruim 4 
jaar later, op 6 juni 1944 begon de bevrijding van West-
Europa, toen de geallieerde troepenmacht vanuit Enge-
land op de Normandische kust landde en mede van daar-
uit aan haar opmars begon. Het waren Amerikaanse 
troepen die als eersten slag leverden met de Duitsers op 
Nederlands grondgebied. Dat gebeurde op 12 september 
1944 bij Eijsden en Mesch. Pas op 2 september 1945 kwam 
definitief een einde aan de Tweede Wereldoorlog.

Opmars en verdediging, een ongelijke  
strijd (pag. XV)

Om de verovering van Aken, de eerste grote stad op vij-
andelijk gebied, mogelijk te maken, kwam een plan 
tot uitvoering waarbij het Amerikaanse leger via Zuid-
Limburg naar deze stad zou optrekken. Daartoe werd 
hier het XIXe Amerikaanse Legerkorps met de bijnaam 
Tomahawk ingezet. Tot het XIXe behoorden de beroemde 
divisies Old Hickory en Hell on Wheels en de cavale-
riegroep Red Horse.

Burgers in de knel (pag. XX)

De inwoners van de toenmalige zelfstandige gemeenten 
Bemelen, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Margraten, 
Mheer, Noorbeek en Sint Geertruid en alle daartoe beho-
rende kerkdorpen, gehuchten en buurtschappen, die nu 
alle tot de gemeente Eijsden-Margraten behoren, waren 
redelijk goed op de hoogte van de stand van zaken van de 

opmars van het geallieerde leger. Maar ook de bezetter 
was zich terdege bewust van wat komen ging. In de directe 
omgeving was dat duidelijk merkbaar in het gedrag van de 
bezetter, de terugtrekkende troepenbewegingen, het toe-
nemend vliegverkeer, de aanhoudende beschietingen, het 
innemen van stellingen en de in gang gezette veldtocht 
van het aanstormende bevrijdingsleger. Meerdere inwo-
ners werden daar het slachtoffer van. Meestal door domme 
pech, soms ook vanwege al te overmoedige daden.

De Duitse tegenstanders (pag. XXXI)

De opgejaagde Duitsers was het niet gelukt een stevige 
verdedigingslinie op te werpen tegen de snel opruk-
kende Amerikanen. Ook in onze streek probeerden ze 
wanhopig weerstand te bieden.  De informatie over de 
strategie van de Duitsers is voor een groot deel geba-
seerd op herinneringen en notities van de commandant 
van de Duitse 275e infanteriedivisie, Generalleutnant 
Hans Schmidt. 

113e Squadron: opmars op de oostelijke 
Maasoever (pag. 41)

De opmars van het bevrijdingsleger was in logistiek 
opzicht een mega klus. Meer dan vijfduizend man werden 
in stelling gebracht om de aftocht van de Duitse bezet-
ter in het zuiden van Limburg te forceren en daardoor de 
opmars naar Aken mogelijk te maken. In de avond van 11 
september waren de Amerikanen al opgerukt tot aan de 
stellingen die de Duitsers hadden ingenomen achter de 
Voer en de lijn ’s-Gravenvoeren– Sint Maartensvoeren. In 
het Westen vormde de Maas een natuurlijke barrière voor 
het oprukkende leger. 
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VII

Twee wereldmachten vechten in onze 
 straten (pag. 54) 

In de ochtend van 12 september 1944 werd de opmars rich-
ting Nederlands grondgebied ingezet. Dat was een complex 
gebeuren, waarbij de Amerikanen zeer omzichtig te werk 
gingen om slachtoffers aan hun zijde te voorkomen, een 
gedegen verdere opmars voor te bereiden en eenmaal inge-
nomen stellingen te bestendigen. In de middag van 12 sep-
tember werd de Belgisch-Nederlandse grens overschreden 
en was de bevrijding van Zuid-Limburg, meer in het bijzon-
der van Eijsden-Margraten aanstaande. 

Kaarten

De Amerikaanse troepen die daarbij betrokken waren zijn: 
-  Op de linkerflank: het 113e squadron van de 113e cavale-

riegroep (Red Horse) (pag. 40)
-  In het middengedeelte het 117e regiment infanterie van 

de Old Hickory divisie (pag. 78)
-  Op de rechterflank het 119e regiment infanterie van de 

Old Hickory divisie, ondersteund door het 125e squa-
dron van de 113e cavaleriegroep (Red Horse) (pag. 124).

De op de kaarten aangegeven opmarsroutes van de Ameri-
kaanse onderdelen pretenderen niet volledig te zijn. Zij zijn 
wel een (op bronnen gebaseerde) indicatie van de opmars-
richting van de troepen. Vandaar dat de gekleurde lijnen 
op de kaarten voorzien zijn van een ‘vage’ buitenrand. De 
Amerikanen vermeden zoveel mogelijk de grotere, door-
gaande wegen (waarop de vijand het vuur concentreerde) 
en trokken (compagnie- of pelotonsgewijs) op via weilan-
den en boomgaarden. Daar waar voldoende gegevens voor-
handen waren om de opmars van de verschillende com-
pagnieën in kaart te brengen, is dat ook gebeurd. 

Bevrijding per dorp, gehucht of buurtschap

De bevrijding van de gemeenten en onderhorige dor-
pen en buurtschappen die destijds de huidige gemeente 
Eijsden-Margraten uitmaakten was zowel in tijd als in 
hevigheid zeer verschillend. In sommige plaatsen werd 
stevig gevochten, in andere plaatsen zagen de inwoners 
alleen de Duitsers spoorslags vertrekken en de Ameri-
kanen lichtvoetig binnenkomen. Het duurde drie dagen, 
12, 13 en 14 september alvorens de gehele gemeente 
bevrijd was. Hierboven is aangegeven welke legeronder-
delen daarbij betrokken waren. Op de kaarten is het ver-
loop van de strijd per legeronderdeel geografisch en in 
de tijd weergegeven.

Het was nagenoeg onmogelijk om de gecombineerde 
opmars van de drie legeronderdelen in één verhaal vast te 
leggen. Daarom is ervoor gekozen de opmars per legeron-
derdeel en per plaats te beschrijven. Het resultaat daar-
van is als volgt:

113e squadron van de 113e cavaleriegroep

12 september 
Laag-Caestert, Muggehof (pag. 50)

13 september
Eijsden-centrum (pag. 52) 
Maarland (pag. 64)
Oost (pag. 65)
Rijckholt (pag. 70)
Gronsveld-boven (pag. 73)
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VIII

117e regiment infanterie van de Old Hickory 
divisie

12 september 
Mesch (pag. 84)
Moerslag (pag. 87)
Hoog-Caestert (pag. 91)
Mariadorp (pag. 91)
Withuis (pag. 93)
Eijsden-Zinkwit en Station (pag. 95)

13 september
Sint Geertruid (pag. 98)
Eckelrade (pag. 99)
Cadier en Keer (pag. 102)
Herkenrade (pag. 111)
Klein Welsden en ’t Rooth (pag. 112)
Gronsveld-onder (pag. 114)

14 september
Bemelen (pag. 121)

119e regiment infanterie van de 
Old Hickory divisie

12 september
Mheer (pag. 131)
Banholt (pag. 137) 

13 september
Margraten en Termaar (pag. 141)
Groot Welsden (pag. 145)
Honthem (pag. 147)

Het 3e bataljon van het 119e regiment 
infanterie van de Old Hickory divisie 
en het 125e cavalerie squadron

12 september
Noorbeek (pag. 150)
Bergenhuizen en Terlinden (pag. 155)

13 september
Schilberg (pag. 159)
Scheulder (pag. 163)
Hoogcruts (pag. 165)
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IX

De slachtoffers (pag. 170)

De werkgroep heeft zich veel moeite getroost de namen van 
de oorlogsslachtoffers en de omstandigheden waaronder 
zij zijn overleden te achterhalen. Dat is in een groot aantal 
gevallen gelukt. Het betreft burgerslachtoffers, slachtoffers 
van Amerikaanse zijde en de gesneuvelden aan Duitse zijde. 
De burgerslachtoffers en de Amerikaanse soldaten die het 
leven lieten worden in de betreffende hoofdstukken geme-
moreerd. Van de Duitse gesneuvelden, voor zover bekend of 
geregistreerd, werd een aparte lijst gemaakt.

Herstel van het gezag, de Ordedienst aan 
de macht (pag. 188)

De bevrijding bracht niet voor iedereen tranen van vreugde. 
Het gezagsvacuüm leidde tot wraak in de meeste wrede 
uitingen, zonder enige vorm van wettige berechting. Vooral 
NSB’ers moesten het daarbij ontgelden. Ook onschuldi-
gen werden het slachtoffer van een uit het niets opgekomen 
volksgericht. De inderhaast in functie getreden Ordedienst 
(OD), die dat had moeten voorkomen, trachtte daarin als-
nog regulerend op te treden. De OD was de opmaat naar 
het herstel van het wettig gezag. Dat ging niet zo eenvou-
dig. Temeer omdat de rest van het land nog onder de Duitse 
bezetting had te lijden. Daar kwam pas in mei 1945 een 
einde aan.
De gevoelige materie rond het oppakken en berechten van 
NSB’ers en andere ‘Duits-vriendelijke personen’ is hier 
zeer prudent behandeld. Namen worden niet genoemd, 
maar er is getracht, daar waar het bronnenmateriaal dat 
toeliet, situaties en gebeurtenissen te beschrijven, te ver-
klaren en een en ander in een breder historisch perspec-
tief te plaatsen.

Vreemde kostgangers (pag. 215)

De Amerikaanse troepen die de bevrijding van Zuid-Lim-
burg voor hun rekening hadden genomen bleven meestal 
slechts kortstondig ter plekke en trokken verder naar 
het volgende doel. Velen kwamen later in de oorlog nog 
eens terug om op adem te komen, vaak ingekwartierd bij 
gezinnen, of om met nieuwe typen wapens te oefenen, 
alvorens weer ingezet te worden.
Voor de bevolking was dat soms een zware belasting. 
Maar niemand die daarover klaagde. Omdat weinigen 
de Engelse taal beheersten leidde de aanwezigheid van 
de Amerikanen nogal eens tot hilarische omstandighe-
den, maar ook tot misverstanden met dodelijke afloop. 
Wapentuig, zoals door de Duisters achtergelaten muni-
tie, handgranaten en geweren, zorgde nog jarenlang voor 
ongewilde slachtoffers. 
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XI

Verantwoording

In september 2014 werd in het gemeentehuis van Eijsden-Margraten een tentoonstelling 

gehouden van foto’s, gemaakt tijdens de drie dagen van de bevrijding, 12, 13 en 14 september 

1944, van de dorpen en gehuchten van deze gemeente en van een deel van de Vlaamse 

gemeente Voeren. Er kwamen zoveel positieve reacties op die tentoonstelling, dat het gemeen-

tebestuur van Eijsden-Margraten besloot het verhaal over die dagen in woord en beeld te laten 

vastleggen in een boek, dat voor iedere inwoner toegankelijk moest zijn. Daarvoor werd een 

werkgroep samengesteld door de gezamenlijke heem- en geschiedkundige verenigingen en 

stichtingen uit de gemeente. 

In die septemberdagen sneuvelden veertien Amerikaanse 
soldaten en werden ongeveer honderd Duitse militairen 
gedood. Vijf inwoners van Eijsden-Margraten verloren het 
leven door oorlogsgeweld, twee in Eijsden en een in Her-
kenrade, in Cadier en Keer en Schilberg.

De bevrijding van de 15 kerkdorpen en 26 gehuchten en 
buurtschappen van Eijsden-Margraten is voor een deel 
al eerder beschreven in lokale heemkundige publicaties. 
Daarbij lag de nadruk op de militaire acties en oorlogser-
varingen van burgers in één van de dorpen. Nu wordt het 
samenhangend geheel van deze bevrijding beschreven én 
wat de maanden er na gebeurde. 
Ook is er veel aandacht voor de eigen beleving en emo-
ties van de burgerbevolking en van enkele Amerikaanse 
bevrijders. Dat kan doordat die inwoners, of hun nabe-
staanden, dagboeken, kronieken van parochies of andere 
documenten en herinneringen beschikbaar hebben 
gesteld voor publicatie. 
Naast de beschrijving van de militaire acties zijn de dag-

boeken en andere notities van zowel Amerikaanse mili-
tairen als van inwoners van groot belang. Zij schetsen een 
levendig beeld van de gevoelens en ervaringen van de sol-
daat en de burgers, tijdens die enerverende bevrijdings-
dagen. De vele foto’s, gemaakt door inwoners en ande-
ren, zoals Amerikaanse oorlogsfotografen, hebben een 
belangrijke functie in dit boek. Middels een aantal kaar-
ten wordt het verloop van de militaire acties verduidelijkt.

De Amerikanen hebben tijdens de hele veldtocht door 
Europa hun gevechtsacties nauwkeurig gedocumenteerd 
in After Action Reports (verslagen van gevechtsacties) en 
andere documenten. De commandant van de Duitse troe-
pen die hier de Amerikanen weerstand boden, heeft vlak 
na de oorlog zijn herinneringen aan die dagen opgeschre-
ven, in krijgsgevangenschap. Veel officiële documenten 
van zowel de Amerikanen als van de Duitsers zijn inmid-
dels, deels via internet, toegankelijk. Ook daaruit heeft de 
werkgroep van dit boek geput.
De bevrijding van het grondgebied van Eijsden-Margraten 

< Detail van een Amerikaanse stafkaart, april 1944
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XII

en Voeren werd bevochten door drie onderdelen van het 
XIXe Amerikaanse Legerkorps. Dit boek volgt het spoor 
van elk van deze drie strijdmachten. De beschrijving van 
de acties van elk onderdeel begint in de Belgische Voer-
streek. Omdat is gekozen voor die opzet, wordt de bevrij-
ding van zowel Eijsden als Gronsveld in twee hoofdstuk-
ken behandeld. Want zij werden door twee legereenheden 
bevrijd, die elk een deel van Eijsden en Gronsveld voor 
hun rekening namen.

Old soldiers never die, they just fade away, luidt de tekst van 
een lied uit de jaren van de Eerste Wereldoorlog. Oude 
strijders sterven niet, ze verdwijnen, net zoals de herin-
nering vervaagt. Ook die van de ooggetuigen. Want de 

samenstellers van het boek werden meermalen gecon-
fronteerd met elkaar, op details, tegensprekende verhalen 
over de bevrijding. Waar het niet mogelijk was de precieze 
toedracht te achterhalen, moesten soms tegenstrijdige 
verklaringen worden genoteerd.
De werkgroep dankt in het bijzonder allen die dagboeken, 
foto’s en herinneringen aan haar toevertrouwden of die 
anderszins meewerkten aan deze publicatie. 

De werkgroep Bevrijding Eijsden-Margraten

Frans Roebroeks
Jo Purnot
Sjef Kusters
Henk Boersma

 Jef Wetsels uit Moerslag (rechts) was een van de pioniers op het gebied van studie 
naar de bevrijding van onze streken. Aan tafel met Henri Warnier uit Eijsden wordt 
gewerkt aan een publicatie over de bevrijding van Eijsden (1984).
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XIII

De Tweede Wereldoorlog 1939-1945

De Tweede Wereldoorlog woedde van 1 september 1939 tot 2 september 1945 en kostte 

tientallen miljoenen mensen het leven. Op 10 mei 1940 vielen Duitse legers ons land binnen, 

Amerikaanse troepen bevrijdden op 12 september 1944 bij Eijsden en Mesch de eerste meters 

Nederland. Het zou dan nog bijna acht maanden duren voordat heel Nederland van de Duitse 

bezetter was verlost. 

Bij de Tweede Wereldoorlog waren veertig landen 
betrokken. Er sneuvelden in Europa, Azië en Afrika tus-
sen de 60 en 72 miljoen soldaten en burgers uit heel de 
wereld. Het grootste offer bracht Rusland met 23 mil-
joen doden, 15 miljoen Chinezen kwamen om door oor-
logsgeweld en zes miljoen Joodse burgers werden door 
het Duitse naziregime van Adolf Hitler vermoord. Ook 
zigeuners en homoseksuelen werden op grote schaal 
vervolgd en vermoord net zoals politieke tegenstanders 
en mensen van het verzet. Vele honderdduizenden bur-
gers werden slachtoffer van vijandelijke bombardemen-
ten, aan beide zijden.

Voor de bevrijding van West-Europa was een alliantie 
nodig van Amerikaanse, Britse en Canadese legers, aan-
gevuld met onder anderen Nederlandse, Franse, Tsje-
chische en Poolse militairen die naar Engeland hadden 
kunnen uitwijken en daar aan de strijdmacht werden 
toegevoegd. Ook China en Rusland worden gerekend tot 
de geallieerde machten die het opnamen tegen zoge-
noemde As-mogendheden, met nazi-Duitsland, Italië 
en Japan als kern.

Overlord 

De bevrijding van West-Europa begon op 6 juni 1944, de 
dag die als D-Day de geschiedenis in ging. In die ochtend, 
om half zeven, landde een gigantische geallieerde troe-
penmacht op de Normandische kust tussen de Franse 
steden Le Havre en Cherbourgh. Zo begon de Operation 
Overlord, de lang verwachte invasie vanuit Engeland met 
de grootste amfibische landing uit de wereldgeschiede-
nis. Maar liefst vijf geallieerde infanteriedivisies werden 
die dag door een enorme vloot op de stranden van Nor-
mandië afgezet, terwijl nog drie luchtlandingsdivisies 
landinwaarts werden gedropt. In totaal namen die dag 
110.000 militairen deel aan de invasie. Al bijna een jaar 
eerder, in juli 1943, waren geallieerde troepen op Sicilië 
geland en van daaruit het Italiaanse vasteland binnenge-
vallen, waarna Rome op 4 juni 1944 werd bevrijd.
Anderhalve week na de invasie in Normandië bevon-
den zich al twintig infanterie- en pantserdivisies op 
Franse bodem, méér dan een kwart miljoen manschap-
pen. Wekenlang werden troepen en materieel aan land 
gebracht. Toch lukte het de geallieerden pas half augus-
tus door de felle Duitse verdediging heen te breken, maar 
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XIV

toen was er ook geen houden meer aan. Een gigantische 
troepenmacht walste dwars door Frankrijk en België, de 
Duitsers in een wanordelijke vlucht voor zich uit drijvend. 
Parijs werd op 25 augustus bevrijd, Brussel op 3 septem-
ber.
Met de bevrijding van Parijs eindigde de Operation Over-
lord en startte The Northern France Campaign, de veld-
tocht door Noord-Frankrijk, België en een deel van Zuid-
Limburg, die tot 13 september 1944 zou duren. Voor de 
geallieerde troepenmachten begon daarna The Rhineland 
Campaign, de veldtocht door het Rijngebied, want Duits-
land was het uiteindelijke doel.
Op 8 mei 1945, zes dagen na de val van Berlijn, gaven de 
Duitse legers zich over. De oorlog in Europa was voorbij. 
Begin augustus dwongen de Amerikanen de Japanners 
op de knieën door atoombommen te gooien op de Japanse 
steden Hiroshima en Nagasaki. Japan capituleerde op 15 
augustus. Op 2 september 1945 werd de onvoorwaarde-
lijke overgave van Japan ondertekend aan boord van het 
Amerikaanse slagschip USS Missouri. Daarmee kwam 
een definitief einde aan de Tweede Wereldoorlog.

D-day is hét moment

De termen D-day en H-hour worden in de Anglo-Ame-
rikaanse krijgsmacht gebruikt om de dag (day) en het 
uur (hour) aan te geven waarop een militaire operatie 
zal plaatsvinden. In Frankrijk gebruikt men daarvoor 
de term Jour-J, Duitsers spreken van Tag X. H-Hour 
wordt in het Nederlands wel vertaald als Uur U. De D 
van D-Day betekent dus niet Decision (beslissing).
Er is slechts één D-day en één H-hour voor alle troepen 
die aan dezelfde operatie deelnemen. Deze termen 
kunnen ook gebruikt worden in combinatie met plus- 
en mintekens. Hiermee wordt dan de tijd ná of de tijd 
vóór de actie aangeduid. Voorbeelden: H -3 betekent 3 
uur voor H-hour, D +3 betekent 3 dagen na D-day.
Men gebruikt deze termen bij het plannen van een 
militaire operatie waarvan datum en tijdstip nog 
niet zijn vastgesteld of waarvan dat tijdstip nog niet 
bekend mag worden. De term D-Day staat dus voor de 
eerste dag van een (grote) militaire operatie.
De term D-Day wordt nu gekoppeld aan een bijzon-
dere dag: 6 juni 1944, de landing van geallieerde troe-
pen op de kusten van Normandië. Deze landing, de 
Operation Overlord, was het begin van de vorming van 
een door de Russen gewenst tweede front, dat de druk 
van de Duitse legers op Oost-Europa zou doen afne-
men. Daardoor kreeg de Sovjet-Unie de mogelijkheid 
de Duitsers terug te duwen naar het Westen. 
Operation Overlord wordt nog altijd beschouwd als één 
van de grootste amfibische invasies in de hele mili-
taire geschiedenis en vormde het begin van de bevrij-
ding van West-Europa. 
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XV

Opmars en verdediging: een ongelijke strijd
Zuid-Limburg bevrijd door XIXe Amerikaanse legerkorps

Het Amerikaanse legeronderdeel dat tijdens zijn opmars richting de zwaar verdedigde Duitse 

stad Aken en passant een groot deel van Zuid-Limburg zou bevrijden, was het XIXe (negentiende) 

Amerikaanse Legerkorps, met de bijnaam Tomahawk (Indiaanse strijdbijl), onder leiding van major-

general Charles H. Corlett. Het XIXe korps vormde samen met het Ve (vijfde) en het VIIe (zevende) 

korps het Amerikaanse Eerste Leger, dat onder bevel stond van lieutenant-general Courtney H. 

Hodges. Het is gebruikelijk de grote legerkorpsen aan te duiden met Romeinse cijfers en de 

onderdelen daarvan met letters of Arabische cijfers.

Het eerste doel van de Amerikanen, de verovering van 
Aken, de eerste grote stad op vijandelijk gebied, zou niet 
zonder slag of stoot gaan, zo realiseerden de militaire 
leiders zich. Aken werd volledig ingesloten door de Sieg-
friedlinie, een uitgestrekt systeem van bunkers, tank-
versperringen en mijnenvelden. Daarom werd besloten 
twee legerkorpsen hiervoor in te zetten, het VIIe en het 
XIXe. Het VIIe moest via Luik vanuit het zuiden om Aken 
heen trekken en tot op een bepaald punt ten noorden van 
de stad oprukken. Het XIXe korps zou Aken vanuit het 
westen naderen, eveneens een omtrekkende beweging 
maken en ten noorden en ten zuiden van de stad contact 
maken met de troepen van het VIIe. Dit plan bracht met 
zich mee dat het XIXe korps door Zuid-Limburg moest 
optrekken.
Tot het XIXe korps behoorden twee beroemde divisies, die 
hun gevechtskracht al ruimschoots hadden bewezen tij-
dens de opmars: de 30e US Infanteriedivisie (Old Hickory) 
en de 2e Pantserdivisie (Hell on Wheels). Naast allerlei 

gevechtseenheden van veldartillerie, luchtdoelartillerie, 
genie en tanks, vormde ook de 113e Cavaleriegroep (Red 
Horse) een onderdeel van dit legerkorps.
Met name het 117e en het 119e infanterieregiment van de 
Old Hickory-divisie en de mannen van de Red Horse (113e 
en 125e squadron) waren betrokken bij de bevrijding van 
het grondgebied van de huidige gemeente Eijsden-Margra-
ten. Daarnaast hadden deze strijdmachten de beschikking 
over de onmisbare vuurkracht van het 743e tankbataljon, 
dat bestond uit 54 middelzware M4 Shermantanks en 23 
lichte M5 Stuarttanks. En wanneer nodig, dan waren er 
nog het 803e en het 823e Tankdestroyer Battalion (tankver-
nietigings-bataljon), die achter de infanterie oprukten.
Tijdens de veldtocht door België werden de mannen van 
Old Hickory geconfronteerd met logistieke problemen 
die de snelle opmars met zich meebracht: de legertrucks 
kwamen zonder benzine te zitten. Dat betekende dat de 
route naar de Nederlandse grens voor een groot deel te 
voet moest worden afgelegd. 
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XVI

Taaie werkpaarden van Old Hickory

Old Hickory, de Amerikaanse 30e infanterie divisie die zo’n belangrijk aandeel had in de 
bevrijding van Zuid-Limburg, is een legereenheid met een lange geschiedenis. 
De divisie werd op 18 juli 1917 gevormd uit de Nationale Gardes van Noord Carolina, Zuid 
Carolina en van Tennessee. De naam van de divisie is ontleend aan de bijnaam van de 
zevende president (1829-1837) van de Verenigde Staten, Andrew Jackson, ook wel Hero (held) 
genoemd.
Jackson kreeg de bijnaam Old Hickory van de soldaten die hij in de oorlog van 1812 comman-
deerde, omdat hij, net als zij, het schrale soldatenvoedsel at en op de grond sliep. Ze zeiden: 
“Hij is zo taai als notenhout (hickory)”. 
De Old Hickories vochten mee in de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog (juli 
1914-november 1918) en wisten beslissende slagen te winnen, zoals het doorbreken van de 
Hindenburg-linie. 
In september 1940 werd de Old Hickory-divisie met vrijwilligers op volle oorlogssterkte 
gebracht, maar de troepen moesten nog bijna 4 jaar wachten voordat ze ingezet werden. 
Inmiddels was de divisie gereorganiseerd en omgevormd van 4 naar 3 infanterieregimenten, 
het 117e, 119e en 120e, sinds 12 september 1942 onder bevel van major-general Leland S. Hobbs. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de divisie nog twee andere bijnamen: Workhorse of the 
Western front (werkpaard van het westfront) en Roosevelts SS, (de SS van US-president Roose-
velt), vanwege de fanatieke inzet. 
In juni 1944, op dag D+4, werd de eerste eenheid van de Old Hickory op invasiestrand Omaha 
Beach aan land gezet en zeven dagen later was de hele divisie in Frankrijk.
De eerste belangrijke operatie was het vrijhouden en verdedigen van de belangijke verbin-
dingsweg tussen Omaha- en Utah Beach, van vitaal belang voor het transport van troepen en 
munitie.

Naar België en Duitsland

In de maanden juni, juli en augustus rukte de 30e divisie op door Noord-west Frankrijk. De 
Belgische grens werd op 2 september, oostelijk van Lille, bereikt. Een week later stond de 30e 

al bij Visé aan de Maas. 
Vervolgens ging het richting Nederland. Na de doortocht door een deel van Zuid-Limburg 
trok de Old Hickory-divisie begin oktober naar het zwaar verdedigde Aken, dat op 21 oktober, 
na dagen van zware gevechten, viel.
Midden december werd de divisie ingezet in de Ardennen, waar de Duitsers een doorbraak 

Lieutenant-general 
Courtney H. Hodges (1887-
1966), bevelhebber van het 
Amerikaanse Eerste Leger.

Lieutenant-colonel Stanley 
Dettmer, commandant 
van het 823e Tankdestroyer 
Batallion.

Major-general Charles 
H. Corlett (1889-1971), 
de commandant van 
het Amerikaanse XIXe 
Legerkorps. De Old Hickory 
en de Red Horse maakten 
onderdeel uit van dit Korps.
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De organisatiestructuur van legergroep tot regiment.

naar Antwerpen probeerden te forceren. De 
zware en moeilijke strijd in de besneeuwde 
bossen en heuvels duurde tot eind januari 
1945. 
Daarna nam de 30e deel aan het Roer-offen-
sief in februari en de strijd om de Rijn in 
maart. 
Vervolgens ging het oostwaarts en werd de 
rivier de Elbe op 13 april bereikt. 
Met het veroveren van de stad Magdeburg 
op 18 april kwam er voor de 30e een eind aan 
zo’n 10 maanden gevechtsacties. 
Begin augustus keerden de mannen naar 
Engeland terug en op 21 augustus 1945 
waren ze weer in de USA.

Infanterie divisie was 
selfsupporting

De in de Tweede Wereldoorlog gebruikelijke 
Amerikaanse infanteriedivisie was geheel 
selfsupporting. Het was de kleinste mili-
taire eenheid die samengesteld was uit alle 
essentiële grondstrijdkrachten om geheel 
zelfstandig belangrijke operaties te kunnen 
uitvoeren. 
Naast de normale infanterie voorzag de 
divisie in artillerie, tanks, tankdestroyers, 
luchtafweergeschut, communicatie en ver-
kenning, onderhoud, genie, medische troe-
pen en transport. 
Van de ongeveer 16.000 man waaruit de 
divisie bestond waren 9000 man verdeeld 
over de drie infanterie regimenten, het 117e, 
119e en 120e.
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Militaire Rangen

Een precieze vergelijking tussen rangen van het Duitse, het Amerikaanse en het Nederlandse leger is niet moge-
lijk, omdat ze vaak verschillende inhoud en bevoegdheden hebben. Dus de vergelijkingen komen niet helemaal 
overeen, maar geven wel een indruk

Wehrmacht SS Amerikaans Nederlands

Soldat, Schütze

Grenadier, Flieger

SS-Mann

SS-Schütze

Private soldaat

Obersoldat, Oberschütze SS-Oberschütze Private First Class Soldaat 1e klas

Gefreiter SS-Sturmmann geen Korporaal

Obergefreiter SS-Rottenführer geen Korporaal 1e klas

Unteroffizier SS-Unterscharführer Corporal geen

Unterfeldwebel SS-Scharführer Sergeant Sergeant

Feldwebel SS-Oberscharführer Staff Sergeant Sergeant 1e klas

Oberfeldwebel SS-Hauptscharführer Technical Sergeant Sergeant-Majoor

Stabsfeldwebel SS-Sturmscharführer Warrant Officer Adjudant O.O.

Leutnant SS-Untersturmführer 2nd Lieutenant 2de Luitenant

Oberleutnant SS-Obersturmführer 1st Lieutenant 1e Luitenant

Hauptmann SS-Hauptsturmführer Captain Kapitein

Major SS-Sturmbahnführer Major Majoor

Oberstleutnant SS-OberSturmbahnführer Lieutenant Colonel Luitenant-Kolonel

Oberst SS-Standartenführer Colonel Kolonel

Generalmajor SS-Brigadeführer Brigadier General Brigade-Generaal

Generalleutnant SS-Gruppenführer Major General Generaal-Majoor

General SS-Obengruppenführer Lieutenant General Luitenant-Generaal
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‘Blootsvoets op eierschalen’

David Knox, een jonge luitenant in de L-compagnie van 
het 3e bataljon, 119e regiment van de 30e infanteriedivisie 
noteert in het journaal, dat hij over zijn militaire beleve-
nissen bijhield vanaf de Normandische kust tot aan de 
Duitse Elbe-rivier: 
’s Morgens op 9 september gaan we weer op pad; we hebben 
vandaag 40 kilometer voor de boeg. Hij verzucht: Och laten 
we toch weer zo gauw mogelijk benzine krijgen. Ik vraag mij 
af of generaal Eisenhower (de Amerikaanse opperbevelheb-
ber van de geallieerde strijdkrachten in Europa) een idee 
heeft hoe mijn voeten aanvoelen. Het is of ik blootsvoets op 
eierschalen loop. Maar als we door de dorpen en steden trek-
ken, is de ontvangst door de burgers geweldig. Iedereen staat 
op straat om ons te verwelkomen. De volgende dag moeten 
we nog eens 25 kilometer lopen. Maar dan tegen 14.00 uur 
komen we op een heuvel en als we naar beneden kijken, zien 
we voor ons het Albertkanaal en de Maas. 

Tijdens die driedaagse opmars van de 30e divisie door 
België, vanaf Doornik in het begin per legertruck, daarna 
lopend, wordt nauwelijks tegenstand ondervonden. Op 10 
september bereikt het 117e regiment het dorpje Houtain-
Saint-Siméon, zeven kilometer ten westen van Visé, waar 
kwartier wordt gemaakt en waar tijd is de pijnlijke voeten 
te verzorgen. De mannen wachten op de bevelen voor de 
opmars naar de Nederlandse grens. Op 11 september en in 
de nacht van 12 september steken het 117e en het 119e regi-
ment met bootjes het Albertkanaal en de Maas over bij 
Hermalle-sous-Argenteau, even ten zuiden van Visé. De 
manschappen van het 120e regiment blijven aan de west-
kant van kanaal en Maas, om richting fort Eben-Emael 
en Maastricht te vertrekken. Het licht gepantserd rijdend 
materieel van de 113e cavaleriegroep en ook enkele tank-
destroyers maken gebruik van een noodbrug in Luik. Deze 
Red Horse-cavaleristen, aangevuld met twee compagnies 
van de Old Hickory, beginnen van daaruit op de oostoever 
van de Maas aan hun opmars richting Visé. 

Het journaal van David Knox

David F. Knox (*1918), uit Eugene-Oregon USA, volgde tijdens zijn studie voor accountant een 
opleiding tot reserveofficier in de US landmacht. In 1942 werd hij 2e luitenant en twee jaar later 
kreeg hij de oproep zich te melden om in Europa te worden ingezet, twee maanden na D-Day. Hij 
begon bij de L-compagnie een paar dagen voor de bevrijding van Parijs. 
David vocht met zijn manschappen in België, Zuid-Limburg, bij Aken, in het Ardennenoffensief en 
daarna via het Ruhrgebied tot Magdeburg aan de Elbe, waar hij op 8 mei 1945 VE-Day meemaakte, 

de dag van de victorie in Europa. Hij deed dat te midden van “Polen die varkens stelen, Russen die motorfietsen ste-
len en Italianen die harmonica’s stelen”.  Medio maart 1945 verbleef hij ruim een week in Saeffelen, bij Koningsbosch, 
vanwaar hij uitstapjes maakte naar Maastricht (“enkele oude grotten”), Heerlen en Sittard. Na de oorlog werd David 
Knox taxateur van commercieel vastgoed. Hij bleef tot 1966 reserve-officier en bereikte de rang van luitenant-kolo-
nel, maar is niet meer in krijgsdienst geweest. Wel was hij commandant van het plaatselijke reserve-bataljon Eugene. 
David Knox overleed op 21 november 1993. 
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XX

Burgers in de knel
‘Dolle Dinsdag’

Nog voordat de eerste Amerikanen de grens passeren, zijn in Cadier en Keer, Eijsden en 

Noorbeek al doden te betreuren door oorlogsgeweld. De hoog oplopende nerveuze span-

ningen bij zowel de geallieerden als bij de Duitsers spelen daarbij mogelijk een rol.

Vanaf D-day wordt in bezet gebied, dus ook in onze contreien, de geallieerde opmars nauwlet-

tend gevolgd. Goede bronnen daarvoor zijn de uitzendingen van de BBC en Radio Oranje, te 

beluisteren met illegale, niet bij de Duitsers ingeleverde radio’s. Maar op 4 september 1944 gaat 

het mis. 

Die avond meldt minister-president P. S. Gerbrandy van-
uit Londen via Radio Oranje ten onrechte dat Breda is 
bevrijd. De geallieerden hebben dan net Antwerpen ver-
overd. Gerbrandy verandert de eerste zin van een bericht 
dat hij voor Radio Oranje gaat voorlezen. Hij had moeten 
zeggen dat de geallieerde legers “de Nederlandse grens 
naderen”, maar hij meent uit berichten te kunnen opma-
ken dat die troepen “de grens hebben overschreden”. Even 
voor middernacht bericht Gerbrandy in een nieuw radio-
bulletin dat “Breda bevrijd is”.
De gevolgen van Gerbrandy’s ‘nieuwsbericht’, dat door 
andere radiozenders ongecontroleerd wordt overgeno-
men, zijn enorm. In tal van plaatsen gaat de bevolking jui-
chend de straat op, gekleed in oranje, het rood-wit-blauw 
wappert overal. ‘Dolle Dinsdag’ wordt een onbezonnen 
feest. Het komt daarbij soms tot gevechten met Duitsers, 
waarbij slachtoffers vallen. 
Maar ook breekt overal in het land paniek uit onder de 
Duitsers en de met hen samenwerkende of sympathise-

rende aanhangers van de foute Nationaal-Socialistische 
Beweging (NSB). Zij weten in welk razend tempo de geal-
lieerde legers de voorbije weken door Frankrijk en België 
getrokken zijn. NSB-leider Anton Mussert raadt zijn aan-
hang aan te evacueren naar Duitsland en al de volgende 
dag rijden veertig extra treinen naar het oosten. Zo’n 
35.000 leden van de NSB, ruim de helft, willen weg. Ove-
rigens was de naam ‘Dolle Dinsdag’ verzonnen door het 
door de Duitsers bekostigde, op een ‘verzetskrantje’ lij-
kende blaadje De Gil, dat onder die kop schreef: “De zucht 
van een gerucht sloeg de bonzen op de vlucht”. De maker 
van die kop, Willem van den Hout, zou later met succes 
kinderboeken gaan schrijven, met als held “Bob Evers”. 
In Eijsden was de evacuatie van NSB’ers al op 3 septem-
ber begonnen, volgens het dagboek van huisarts Alfred 
 Pinckers: (…..........), NSB-rotzak is vanmorgen om 7 uur met 
z’n “pantserwagen” (=rolstoel) met al z’n hebben en houden 
per autobus weggebracht “tot verdere bescherming”!
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NSB verloor veel aanhang in de oorlog

De NSB was een Nederlandse politieke partij die onder leiding van Ir. Anton Mus-
sert van 1931 tot 1945 heeft bestaan. De NSB was antiparlementair en autoritair en zij 
hechtte veel waarde aan een sterke leider. Het door Mussert geschreven Program was 
grotendeels een vertaling van dat van Hitlers NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei), maar de beruchte rassenleer en het antisemitisme ontbraken er voor-
alsnog in. 
Joden konden lid worden van de NSB en waren dat lange tijd ook. Pas later zou de partij, 
onder invloed van de ontwikkelingen in Duitsland, verder radicaliseren, waarbij steeds 
vaker antisemitische standpunten werden ingenomen. Na het begin van de Tweede 
Wereldoorlog en met name de Operatie Barbarossa, de veldtocht tegen de Sovjet-Unie, 
werd alle ‘volle Joden’ en talrijke halfjoden officieel de toegang tot de NSB-organisatie 

en haar activiteiten ontzegd.
De overheid zag al spoedig de gevaren van de beweging in en verbood vanaf eind 1933 het NSB-lidmaatschap voor 
ambtenaren. De kerken volgden: de rooms-katholieke kerk verbood haar leden vanaf 1935 het lidmaatschap. Katho-
lieke NSB’ers zouden de sacramenten worden geweigerd. Later ging men nog een stap verder met de aankondiging 
dat NSB’ers zouden worden geëxcommuniceerd, dus uit de katholieke geloofsgemeenschap worden verbannen. De 
synode van de Gereformeerde Kerk verbood het NSB-lidmaatschap in 1936.
Tijdens de bezettingsjaren lieten Mussert en zijn NSB’ers zich voor de doeleinden van de bezetter gebruiken, ze wer-
den collaborateurs. Maar ze kwamen niet ‘aan de macht’, zoals zij in mei 1940 gehoopt en verwacht hadden. Hitler 
benoemde Mussert eind 1942 wel tot ‘Leider van het Nederlandse volk’, maar dat had weinig praktische betekenis. 
Hij vond bij de Duitsers ook weinig steun voor zijn toekomstideaal: een zelfstandig Nederland (liefst een Groot-
Nederland met België en Frans-Vlaanderen erbij) binnen Hitlers nieuwe Europa. Het nazi-ideaal van “alle Germa-
nen in één groot rijk” (Bloed en Bodem) kreeg de overhand. 
De NSB’ers werden gedurende de bezetting algemeen gehaat en geminacht en als landverraders beschouwd. Toch 
nam het aantal NSB-leden tijdens de bezetting aanzienlijk toe, van 31.000 in 1940 tot 100.000 in 1942. Het waren 
vooral mensen die in de Nieuwe Orde vooruit wilden komen. In 1943-1944 verloor de NSB veel aanhang, tot alleen 
een harde kern overbleef. 
Na de oorlog werden NSB’ers massaal opgepakt, mishandeld en geïnterneerd, vaak met het hele gezin. 154 NSB-
leden werden ter dood veroordeeld. In 110 gevallen is de doodstraf omgezet in levenslang. Mussert kreeg de dood-
straf wegens landverraad. Hij werd op 7 mei 1946 gefusilleerd.
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Moeder gedood

De Britse en Amerikaanse jachtvliegtuigen, die geregeld 
over Nederland vliegen om militair materieel onder vuur 
te nemen, hebben het al langer gemunt op auto’s, trei-
nen en eigenlijk op alles wat rijdt en beweegt. Na ‘Dolle 
Dinsdag’, wanneer veel Duitsers en hun trawanten naar 
het oosten wegtrekken, wordt die jacht nog intensiever.
De gretigheid van de geallieerde jachtvliegtuigen maakt 
ook in het Heuvelland een burgerslachtoffer. Al dagenlang 
worden de in de richting van Aken vluchtende Duitsers op 
de Rijksweg Maastricht-Vaals beschoten. Op 6 september 
neemt zo’n jachtvliegtuig op de Keerderberg een voertuig 
met drie Duitsers onder vuur, die daarbij worden gedood. 
Ook andere Duitse auto’s worden bestookt. Even verderop 

ziet de piloot tussen de bomen beweging en hij schiet 
opnieuw. De 44-jarige Mechtildis Hornesch-Muijters 
wordt geraakt en komt om het leven.
Mechtildis Muijters, weduwe van Alfred Ernon en pas 
op nieuw gehuwd met Pierre Hornesch, woonde aan 
Sangerij, aan de Rijksweg tussen Cadier en Keer en 
Margraten. Zij ging de straat op om haar zoontje van 
vier naar binnen te halen. Maar ze wist niet dat hij 
bij de overburen al in de kelder zat. Toen Mechtildis 
buitenkwam, werd ze meteen door Engels vuur getroffen. 

Pastoor Durlinger van Cadier en Keer schrijft: Ik werd 
gewaarschuwd en ben met een Duitse militaire arts die juist 
bij de kerk parkeerde, erheen gereden. Ik kon haar nog het H. 
Oliesel toedienen. Zij was vrijwel op slag dood.

Luchtfoto van De Sangerij, met rechts de woning van Mechtildis.Mechtildis Hornesch-Muijters uit Cadier en Keer.
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De grensovergang bij Withuis-Moelingen rond 1960. Voor het café (links op de foto) lag op 8 september 1944 het ontzielde lichaam van Charles Devriendt in de goot.

Eenmansactie

Met de uiterst geprikkelde Duitse militairen viel zeker in 
die dagen niet te spotten, ook niet in Eijsden. De geruch-
tenmachine draaide hier al vóór ‘Dolle Dinsdag’ op volle 
toeren, want de geallieerden, zo kondigde kanongebulder 
aan, kwamen iedere dag dichterbij. En dat zou een over-
moedige Eijsdenaar het leven kosten. 
Charles Devriendt (63) was chef van de Technische 

Dienst van de Zinkwitfabriek (nu Umicore Nederland) 
in Eijsden. Hij was van 1927 tot 1939 ook voorzitter 
van de Oude Harmonie van Eijsden. De in Luik gebo-
ren Devriendt was reserveofficier in het Belgische leger. 
Toen hij op 8 september vernam dat het Amerikaanse 
leger naderde, nam hij het koene maar roekeloze besluit 
een handje te gaan helpen. Hij trok zijn legeruniform 
aan, speldde zijn decoraties uit de Eerste Wereldoorlog 
op en toog samen met zijn hondje te voet en gewapend 
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met een pistool naar de grensovergang Withuis. Daar 
commandeerde Devriendt een aantal auto’s van terug-
trekkende Duitsers aan de kant en ontwapende de inzit-
tenden van de eerste auto. Soldaten uit de tweede auto 
merkten dat het om een eenmansactie ging en reageer-
den onmiddellijk. Devriendt werd doorzeefd met kogels 
uit automatische wapens. Volgens de overlijdensakte 
overleed Devriendt net op het grondgebied van de Belgi-
sche buurgemeente Moelingen. 
De Duitsers dachten aan een georganiseerd complot en 
wilden represailles. Vijftien inwoners van Withuis wer-
den opgepakt en naar Visé afgevoerd. Mochten zich bij 
het Withuis nog moeilijkheden voordoen, dan zouden 
ook zij worden doodgeschoten. 
Maria Walpot (1906-1985), een van de gedeporteerden 
en exploitante van het grenscafé, onderhield al jarenlang 
zakelijke relaties met de officieren van de grensbewaking. 

Door bemiddeling van 
één van deze officieren, 
Heini Abramowski, lukte 
het Maria zichzelf, haar 
echtgenoot Sjeng van der 
Cruijs (1906-1960) en alle 
andere gegijzelden vrij te 
krijgen.
De vermoorde Charles 
Devriendt was weduw-
naar en woonde in een 
van de bijgebouwen van 
het kasteel Eijsden. Kas-
teelvrouwe gravin De 
Liedekerke vernam van 
het incident bij het Wit-
huis en vond het ver-
schrikkelijk dat daar 

een Belgische officier als oud vuil dood in de goot lag. Zij 
benaderde huisarts Jean Jacobs (1915-2007). Deze wist 
van de Duitsers gedaan te krijgen dat het lijk vervoerd kon 
worden naar het lijkenhuisje van het protestantse kerkhof 
in de Caestertstraat in Eijsden.
Volgens het dagboek van de huisarts Pinckers was 
Charles Devriendt niet meteen dood. Hij noteert op 9 sep-
tember: Devriendt zou om hulp gesmeekt hebben nadat de 
Duitsers hem neergeschoten hadden en eerst na veel bidden 
en smeeken zouden ze hem met 5 kogels gedood hebben. Toen 
(…...., een Eijsdenaar) in het lijkenhuisje (achter zijn tuin) 
kwam, was juist een Duitser bezig Devriendt z’n ringen af te 
trekken waarop deze (Duitser) zeide: “U kunt het gerust aan 
mijn commandant gaan zeggen.” 

Dagboek huisarts Alfred Pinckers

Huisarts Alfred Pinckers (1907-1984) uit de Wilhel-
minastraat in Eijsden was een zoon van Lambert Philippe 
Pinckers (Gulpen 1875-Eijsden 1945), huisarts te Eijsden, en 
van Elisabeth (Betsy) Smeets (Gulpen 1877-Eijsden 1972). 
Dokter Pinckers was gehuwd met Albine de Warrimont 
(Noorbeek 1912-Maastricht 1998). Hij voerde praktijk aan 
de Wilhelminastraat 78 te Eijsden. Dit doktershuis met 
apotheek was in 1905 in opdracht van zijn vader gebouwd. 
Gedurende meerdere jaren voerde Pinckers de praktijk 
samen met zijn vader (Père), later met assistent dokter 
Jef Martens en uiteindelijk met zijn zoon Robert (Eijs-
den 1935-2012), die gehuwd was met Lodewiek van Roos-
malen. De praktijk van Pinckers bestreek het gebied van 
Eijsden en enkele omliggende gemeenten.
Alfred Pinckers heeft ook tijdens de oorlog nauwge-
zet een dagboek bijgehouden. Hij begint vaak de dag 
met een korte typering van het weer: mistig of heele dag 

Charles Devriendt.
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Woonhuis en praktijk van huisarts Alfred Pinckers aan de Wilhelminastraat in 
Eijsden.

geweldige regen, ook mooi, zéér warm, en zelfs of vuur uit 
de lucht valt. Vaak staan er notities in over patiënten en 
hun kwalen, huiselijke beslommeringen, persoonlijke 
ontboezemingen, zijn vrijetijdsbesteding en familiecon-
tacten. Met regelmaat noteert hij ook ‘zwarte’ voedsel-

aankopen: drie hanen voor f l. 40, 1 kg Belgische tabak, 
goede, f l. 125, f l. 100 wegens groote ronde kaas van ± 10 kg 
of 1½ kg boter voor f l. 60.
De zwarte handel met zijn woekerprijzen tierde welig. Een 
geschoolde arbeider verdiende in 1944 ongeveer 175 gul-
den (€80) bruto per maand. Veel eerste levensbehoeften 
konden, vanwege de schaarste, officieel alleen worden 
gekocht met distributiebonnen, die ieder gezin, naarge-
lang de grootte en soms de aard van werk van de kostwin-
ner, toegewezen kreeg.
Huisarts Pinckers is zeer openhartig en persoonlijk in 
zijn notities over mensen en situaties. Daarom heeft de 
werkgroep de nodige prudentie in acht genomen bij het 
citeren uit het dagboek, dat door Pinckers altijd op een 
veilige plaats in zijn apotheek werd weggeborgen. 

Schouwarts

Dokter Pinckers beschrijft ook zijn werk als schouwarts, 
die lijkschouwingen doet en overlijdensverklaringen 
moet opstellen, van burgerslachtoffers, maar ook van 
gesneuvelde (Duitse) militairen. In iedere gemeente was 
een lijkschouwer aangesteld en beëdigd, wiens taak het 
was vast te stellen of de overledene op een natuurlijke 
wijze of anders aan zijn einde was gekomen.  Pinckers 
deed dat werk voor verschillende gemeenten in het Heu-
velland. Zijn notities over zijn werk als schouwarts 
komen nog uitvoerig aan bod in dit boek.
Over de vorderingen van de geallieerde legers, na de 
invasie op D-Day, werd Pinckers geïnformeerd via hei-
melijk beluisterd radionieuws en het in Eijsden op 
kleine schaal verspreide illegale krantje Luctor et Emergo 
(de Zeeuwse wapenspreuk: ik worstel en kom boven), 
dat hij het ‘busblaadje’ noemt.
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Zo noteert Pinckers op zaterdag 5 augustus 1944: 
Vader … en de oude … uit Sint Geertruid zouden beiden een 
oproep voor de Organisatie Todt hebben gekregen en zou-
den in Valkenburg moeten gaan werken! Ik heb hen beiden 
een certificaat van chronische ziekte gegeven. In Italië is 
Florence genomen, nu begint er schot in de oorlog te komen 
en ‘t front der Duitschers wordt aan flarden gereten, maar 
hoelang zal ‘t nog duren?

Jules Martens (24), door bommen dood

Vrijdag 18 augustus: Een zoon van Martens-van der Cruijs 
die op een schip vlakbij de spoorbrug van Visé ligt is gewond 
naar Luik vervoerd, noteert huisarts Pinckers.
De doorbraak van de geallieerde legers na de felle gevech-
ten rond Cherbourg, Falaise en Mortain, begin augustus, 
zorgde ervoor dat de Duitsers zich gingen voorbereiden 
op de komst van de Amerikanen. Door het vernietigen 
van bruggen en wegen probeerden de Amerikanen het 
 terugtrekken van de Duitsers naar hun vaderland te hin-

deren. Tot de doelen in de directe omgeving behoorden 
Visé en Maastricht. Op 18 augustus 1944 werd er weer 
hevig gebombardeerd, waarbij beide steden het zwaar te 
verduren kregen. De 24-jarige visser Jules Martens uit 
Eijsden werd daarvan het slachtoffer. Hij was de zoon van 
visser en veerman Sjeng Martens (bijnaam: de Visser) en 
Margriet van der Cruijs, en bevond zich met zijn schokker 
(klein type vissersboot) bij Visé. De opname in het zieken-
huis van Luik mocht niet baten. Hij overleed nog diezelfde 
dag en werd op 23 augustus in Eijsden begraven.
Dokter Pinckers houdt het nieuws nauwkeurig bij. Een 
selectie:
Donderdag 31 augustus: Volgens busblaadje Amiens en 
Beauvais en Sainte Dizier genomen. De Duitschers beginnen 
den aftocht. In Heerlen is het bevolkingsregister gestolen en 
in Sint Geertruid is de burgemeester ondergedoken.
Vrijdag 1 september: (….....) Steeds meer duitsche auto’s 
komen van ‘t Withuis en rijden naar Maastricht in dolle 
vaart (± 30 voertuigen per uur.) (........)
Zondag 3 september: Om 19.30 loopt het gerucht dat de 
Amerikanen nog slechts 15 km van Luik af zijn! Merkwaardig 

Een exemplaar van Luctor et Emergo, ingeplakt in 
het dagboek van huisarts Pinckers.
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is, dat hier alles tamelijk stil is, behalve dan motorgeronk op 
de Rijksweg en verafgelegen ontploffingen. Bij Brouwers heb 
ik mijn DKW gehaald en deze bij ons in de struiken gereden 
en met takken en bladeren gecamoufleerd.
Maandag 4 september: ’s Avonds wordt verteld dat Ameri-
kanen in Flémalle 10 km van Luik zijn. Steeds komen vluch-
tende duitschers langs, velen al te voet en zonder hoofd-
bedekking, over de rijkswegen en daarop komen steeds 
onverwachte luchtaanvallen op, maar tot nog toe steeds 
veraf, ofschoon het huis op en neer gaat evenals de witte wijn 
in ons glas op de studeerkamer. Albine heeft kleeren en bed-
den in de kelder gebracht. Albine, Fine en de kinderen gaan in 
de kelder slapen. Martens (hij is arts in opleiding en loopt 
stage) en ik op de slaapkamer. Rumoerig tot ± 3 uur ’s nachts, 
daarna alles doodstil op motorgeronk op de Rijksweg na.
Donderdag 7 september: Er is geen staminc (gas van 
staatsmijnen) en de duitschers hebben uit zijn garage de 
auto’s van dr. Lousberg en van dr. Pannekoek meegenomen! 
De rector van Eijsden hebben de duitschers zijn fiets afgeno-
men. Ik heb de fiets van Albine in de kelder verstopt van de 
apotheek. Om ± 18.15 uur geweldige knallen (brug van Visé 
laten springen) met van te voren flink mitrailleurvuur vlak 
bij (witte brigade slaags met duitschers?). Kleeren, matras-
sen en instrumenten in de kelder gebracht. Schilderijen enz. 
op de grond neergelegd. Om 20 uur was het stil. Om 20.30 
uur nog stil, alleen bericht dat 1e Amerikaansche leger tus-
schen Albertkanaal en Maastricht is. 
In deze dagen meldt Pinckers regelmatig dat de Duitsers 
op grote schaal fietsen jatten, er veel vliegtuigen overko-
men en dat de Amerikanen in België snel oprukken.
Zondag 10 september: Om 19 uur plotseling vanuit ZW flui-
tende granaten te Eijsden inslaande (Zinkwit, Mesch, Wit-
huis), terwijl ik juist per fiets op weg was van Fientje naar 
huis en ik heb twee keer met mijn fiets langs een muur moe-
ten gaan liggen, plat op de grond. Om 20 uur was alles dood-

Bidprentje van Jules Martens.
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stil en de duitschers trekken vermoedelijk uit Eijsden weg. 
Daarna nog een hevig vuur van ‘t ZW af over Eijsden heen en 
tenslotte doodsche stilte.
Maandag 11 september: Om 16.30 uur veel zwaarder 
geschutvuur dan anders en we hebben constant in de kelder 
gezeten, tot ongeveer 20 uur, toen het stil werd. Ook koffie 
gedronken en gesoupeerd in de kelder. Het bleef rustig tot ’s 
nachts 1 uur, toen hevige ontploffingen in Eijsden plaatsvon-
den (Veldjeswei - jongensschool enz.) en wij weer allen in de 
kelder.

Dode in Eijsden

Ook op 11 september viel in Eijsden een burgerslachtoffer. 
Joseph Hubert (Bertus) van den Heuvel (Venlo, 1902), die 
sinds 1939 aan de Spauwenstraat een cafeetje uitbaatte, 
werd dodelijk getroffen door een granaatscherf. 

Die dag was er in de namiddag zwaar Amerikaans artil-
lerievuur op Eijsden vanaf de Belgische kant van de Maas. 
Het gezin Van den Heuvel zocht zoals gewoonlijk onder-
dak in de kelder van de familie Lousberg. Bertus’ vrouw, 
Maria Miessen, en de kinderen waren al vertrokken, hij 
was zich juist aan het scheren en zou nakomen. Even later 
werd zijn huis door een projectiel geraakt. Van den Heu-
vel liep naar buiten om te kijken hoe groot de schade was. 
Midden op straat trof hem een scherf van een volgend pro-
jectiel in de hals. Hij was op slag dood. 

Terugtocht

Aan de Rijksweg 30 in Margraten staat het voorma-
lig klooster met meisjesschool van de Zusters van Onze 
Lieve Vrouw, gebouwd in de jaren 1911-12. In 1944 werkten 
er zeven zusters, in het onderwijs en in de wijkverpleging. 
Ze waren de oorlogsjaren redelijk goed doorgekomen, bid-
dend en werkend. Twee schaapjes voor de melk, een tien-
tal kippen, een varkentje en een moestuin zorgden voor de 
eerste levensbehoeften.
Begin september zagen de zusters hoe de Duitsers en hun 
aanhangers uit België richting Aken trokken. In haar kro-
niek over 1944 doet zuster-overste Theolinda verslag van 
wat zij die dagen zag: Vanaf nu bood de Rijksweg een droevig 
toneel: wagens met emigranten, karren met haveloze Hitler-
jugend, tenslotte Duitse militairen, gevlucht uit N. Frank-
rijk. Dag en nacht bleven de wagens aanrollen, tussen in 
paardevolk, wielrijders en veel doodvermoeide voetgangers, 
zonder wapens, zonder uniformen. Rustig, zonder leiding 
trachtte iedereen de grens te bereiken na vaak van Brest en 
Le Havre te voet te zijn gevlucht. De autokolonnes werden al 
spoedig door de Engelse jagers hevig beschoten; ze reden dan 
een groot deel in de nacht en rustten enkele uren bij de boe-

Het gezin van Bertus van den Heuvel.
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ren in de schuren. Het hele dorp lag vol Duitse militairen die 
overal in de weien hun tenten opsloegen. Onze bevolking had 
medelijden met hen en liet hen smullen van het rijpe fruit. 
Een Duitse Rode Kruis-kolonne had zijn intrek geno-
men in de school. Eén van onze gasten vertelde hoe hij uit 
de omsingeling van Caen was gevlucht, overdag schuilend 
in de velden, ’s nachts voortvluchtend vaak door de vijande-
lijke linies. Rauwe bieten waren zijn enige voeding; uitge-
put was hij tenslotte onder een heg blijven liggen. Daar vond 
hem een Fransman, die hem twee eieren en een glas melk had 
gebracht. Die edele daad had hem weer kracht en moed gege-
ven zijn vlucht te hervatten.

Lucien Sluijsmans (geb. 1925), kind uit een onderwijzers-
gezin dat aan de Rijksweg in Margraten woonde: 
In de tijd dat de Duitsers massaal terugtrokken, zaten we op 
een avond rond een uur of zes aan tafel, toen een Duitser aan-
klopte. Niet zo’n vriendelijke man, met grote, wijde regen-
mantel omhangen, waardoor hij een brute indruk maakte. 
Hij stapte gewoon naar binnen en vroeg om een wegenkaart; 
hij moest de weg weten naar Herzogenrath. Mijn vader bezat 
een motortje, zo’n 98 cc Sachs-motor, waar hij overal de dor-
pen in de omgeving mee afreisde om landbouwcursussen te 
geven en hij had daarom ook een wegenkaart. Toen de Duit-
ser de kaart aannam en zijn regenmantel openviel, zagen wij 
dat hij een pistool in zijn handen hield. Hij borg het wapen 
op, nam de kaart mee en vertrok, zonder verder nog iets te 
zeggen. Een paar minuten later werd op de deur geklopt. Het 
was weer die norse Duitser. Hij liep rechtstreeks door naar de 
kamer waar we zaten te eten, zette een fles cognac op tafel, 
en vertrok zonder veel omhaal. Zo’n voorval vergeet je niet.

De ouders van Mathieu Spronck (geb. 1925) hadden een 
café tegenover de kerk in Cadier en Keer. Hij herinnert 
zich een pikant voorval: 

In de late namiddag van 12 september (de dag vóór onze 
bevrijding) kwam plotseling een vijftigtal Duitse soldaten 
ons café ‘binnenvallen’. Ze waren in gezelschap van een paar 
jonge Franse vrouwen van laag allooi. De Duitsers brachten 
enige manden met f lessen mee en gaven mijn vader opdracht 
een zogenaamde grog klaar te maken. Een paar ketels wer-
den gevuld met Franse wijn, die werden aangevuld met 
enige f lessen Schiedammer met suiker en dat werd aan de 
kook gebracht. Het brouwsel lieten ze daarna afkoelen en ’s 
avonds begon het feest. Een accordeon kwam te voorschijn en 
toen ging het ‘los’.
De hele avond werd gezongen en gedronken. Maar het moet 
gezegd, het ging er zeer gedisciplineerd aan toe. Er werden 
tientallen mooie Duitse soldaten- en Heimatliederen ten 
gehore gebracht en werkelijk nog goed ook. Omstreeks 23.00 
uur spoedden ze zich op bevel de deur uit, kaarsrecht ver-
lieten ze ons huis, in de groots mogelijke orde en alles netjes 
achterlatend.

Het zusterklooster aan de Rijksweg in Margraten.
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Jef Duijzens (geb. 1926) woonde in Termaar. Hij was de 
dagen voor de bevrijding gedwongen graafwerk te doen 
voor de Duitsers. Duijzens: 
Het was een van de laatste dagen van de oorlog. Op een mor-
gen stonden we met een hele ploeg - een man of twintig - bij 
de kerk gereed om verplicht loopgraven te gaan maken voor de 
Duitsers. Plotseling kwamen een paar vliegtuigen overvlie-
gen, die begonnen te schieten op de naar Duitsland terugtrek-
kende tanks. Naderhand hoorden we dat er gewonden waren 
gevallen. Na dat voorval moesten we niet naar de Rijksweg, 
maar richting Scheulder gaan werken. Tegen de avond toen 
we bijna klaar waren, kwam Jef van Laar en die zei: “Jonge 
gaot héiversj, de Amerikane koeëme d’r aon” (Jongens ga naar 
huis de Amerikanen zijn op komst). Toen we in de buurt van 
Scheulder kwamen stonden daar de Duitsers. “Halt, wo geht 
ihr hin?” “Wir gehen nach Hause, Butterbrot holen. Dann 
können wir wieder Arbeit machen.” “Ah, das ist schön.” Ze 
lieten ons door. Thuis zijn we ons allemaal gaan verstoppen. 

Jachtgeweer

Nico Gilissen (toen elf jaar) woonde op een boerderij in 
Eckelrade tegenover de basisschool. Hij herinnert zich:
Op een zondagmiddag niet lang voor de bevrijding kwamen 
enkele Duitsers op fietsen Eckelrade binnen op zoek naar 
ander vervoer. Zij eisten van boer Pinkaerts tegenover de 
kerk een paard en een plateauwagen die daar toevallig ston-
den. Daarna vertrokken ze met paard en wagen, een sol-
daat zat op de voorbank en een stond achteruit kijkend met 
het geweer in de aanslag. Boer Pinkaerts liep naar binnen en 
kwam met een jachtgeweer weer naar buiten. Gelukkig kon-
den omstaande buren hem tegenhouden zodat hij geen wraak 
kon nemen, want dat zou ongetwijfeld tot een vergeldings-
actie tegen Eckelrade geleid hebben.
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De Duitse tegenstanders
Geen stevige verdedigingslinie

De opgejaagde Duitsers was het niet gelukt een stevige verdedigingslinie op te werpen tegen de 

snel oprukkende Amerikanen. Ook in onze streek probeerden ze wanhopig weerstand te bieden. 

De informatie over de strategie van de Duitsers is voor een groot deel gebaseerd op herin-

neringen en notities van de commandant van de Duitse 275e infanteriedivisie, Generalleutnant 

Hans Schmidt. Hij schreef tijdens zijn Britse krijgsgevangenschap in Allendorf, ten zuiden van 

Winterberg, waar hij samen met collega-generaals in 1947 verbleef, een verslag over zijn bele-

venissen in de oorlogsjaren. De Duitsers zetten hun oorlogservaringen op papier in opdracht 

van de Amerikaanse Historical Division, de geschiedkundige afdeling die de oorlogsgeschie-

denis uit eerste bron wilde vastleggen. Schmidt kon niet altijd over de gewenste documenten 

beschikken, daarom moest hij veel uit zijn geheugen opdiepen. Wel bracht hij van een verlof zijn 

zakboekje mee dat hem als geheugensteun diende. 

Schmidt kreeg begin september 1944 het bevel met zijn 
zwaar gehavende 275e infanteriedivisie in Zuid-Limburg 
de snel oprukkende Amerikanen tegenstand te bieden. 
Maar zijn troepen hadden in de eerste drie maanden na de 
landing van de geallieerden in Noord-Frankrijk al flinke 
klappen opgelopen. Vooral bij de Franse plaats Falaise en 
bij de Belgische grensstad Mons (Bergen) leed de divisie 
forse verliezen. Van de oorspronkelijke legermacht, drie 
regimenten van elk drieduizend man sterk, waren begin 
september nog ongeveer tweeduizend man over, van 
wie, volgens commandant Schmidt, er maar vierhonderd 
geschikt waren om te vechten.

De commandant

Hans Schmidt werd in 1895 gebo-
ren in het Beierse Bayreuth. In 
1914 trad hij als Fahnenjunker 
(vaandrig) in dienst bij de Königli-
che Bayerische Armee. In de Eer-
ste Wereldoorlog werd hij meer-
maals onderscheiden. Tussen 
beide wereldoorlogen bleef hij in 
militaire dienst. Eerst als offi-
cier bij de Reichswehr en later bij 
de Wehrmacht. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog nam hij deel aan de 

Generalleutnant Hans Schmidt, 
de bevelhebber van de Duitse 
275e infanteriedivisie.
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Samenstelling 275e Infanterie Divisie op  10 september 1944 
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Organisatieschema van de 275e infanteriedivisie.
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Polen-veldtocht en vocht hij in Rusland. In december 1943 
volgde zijn benoeming tot commandant van de 275e infan-
teriedivisie in West-Frankrijk. Schmidt werd ook tijdens 
de Tweede Wereldoorlog verschillende keren onderschei-
den, als laatste ontving hij het Ritterkreuz des Eisernen 
Kreuzes. In april 1945 ging hij in Brits krijgsgevangen-
schap. Hij overleed in 1971 te Weiden (Oberpfalz). 
Schmidt had zijn hoofdkwartier enkele dagen in Beme-
len (Sint-Antoniusbank) en Banholt. Daardoor was hij voor 
sommigen hier geen onbekende en hij genoot zelfs een 
bepaalde reputatie. Pierre Roijen schrijft in zijn Banholtse 
kroniek over deze Duitse generaal: Alhoewel een Duitser, 
toch een zeer beschaafde en nette man, een loffelijke uitzonde-
ring, te verklaren door het feit dat hij uit Beieren kwam.

De eerste Duitse verdedigingslinie

Op 6 september 1944 krijgt Schmidt van zijn superi-
eur Generalleutnant Friedrich August Schack, comman-
dant van het LXXXIe (81e) Armeekorps, de opdracht langs 
de Maas en het Albertkanaal een verdedigingslinie op te 
bouwen; ruwweg tussen Maastricht en Argenteau (vier 
kilometer ten zuiden van Visé) en van daaruit via Dalhem 
naar Neufchateau. Verder moet Schmidt de stad Maas-
tricht en een gebied ten westen van Maastricht tussen het 
Albertkanaal en de Maas verdedigen. 
Schmidt probeert zijn divisie weer op sterkte te brengen 
met de tweeduizend overgebleven man en met achterge-
bleven soldaten van andere divisies van de VIIe Armee, die 
zich op het verzamelpunt in Maastricht bevinden onder 
leiding van Oberst Klosterkemper.
Hoeveel mankracht Schmidt in de korte periode (6-9 sep-
tember) precies bij elkaar krijgt, is niet helemaal duidelijk. 
Zelf geeft hij aan dat hij op 10 september over ongeveer 
vijfduizend man kan beschikken. Na de oorlog spreken 
Amerikaanse bronnen dit tegen en denken dat het maar 
2100 man geweest zijn. 

De 275e divisie rond 10 september 

Volgens Schmidts verslag weet hij binnen enkele dagen 
zoveel officieren, onderofficieren en manschappen 
samen te brengen dat hij de helft van de oorspronkelijke 
(negenduizend man) gevechtskracht voor zijn verdedi-
gingslinie bij elkaar heeft. Ook krijgt hij de beschikking 
over een aantal lichte en zware infanteriewapens, twee 
batterijen luchtdoelgeschut en kan hij een aantal veldhou-
witsers overnemen van een uit Maastricht vertrokken SS-
eenheid (Schutzstaffel, Duitse elite eenheid).

Schmidt had enkele dagen zijn hoofdkwartier ondergebracht in de huidige hoeve 
Frijns in Sint-Antoniusbank.
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Dit resulteert volgens Schmidt in:
–  twee bataljons samengesteld uit restanten van zijn 

eigen divisie en achterblijvers 
–  een bataljon van Landesschützen (mannen van boven de 

30 jaar met weinig training)
–  een veiligheidsbataljon
–  twee zware luchtdoelbatterijen (geschutseenheden) met 

kanonnen van het kaliber 50 millimeter en een batterij 
lichte kanonnen.

Verder heeft hij nog de beschikking over de gebruikelijke 
ondersteunende onderdelen, die verantwoordelijk zijn 
voor inlichtingen, geneeskundige verzorging, logistiek en 
andere zaken. 

Opbouw van de Duitse stellingen

Op 10 september meldt Schmidt dat de stellingen die zijn 
divisie moest innemen, zijn bezet en uitgebouwd. Een 
dag eerder heeft hij zijn commandopost van Sint-Anto-
niusbank (hoeve Frijns) overgebracht naar de pastorie in 
Banholt (Schmidt zelf dacht Noorbeek, maar hier laat zijn 
geheugen hem in de steek). Voor de bezetting van die ver-
dedigingsstellingen dirigeert hij een van zijn comman-
danten, Oberst (kolonel) Joachim Heintz, met zijn 984e 
regiment (dat in eerste instantie waarschijnlijk maar uit 

Van 9 tot 12 september 
verbleef Schmidt in de 
pastorie van Banholt.

Kaart uit het rapport van Schmidt, waarop hij zijn (terugtrekkende) verdedigings-
linies heeft weergegeven.
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één bataljon bestaat) naar de zuidelijke sector (Dalhem en 
Neufchateau). Ook brengt hij het Landesschützen-bataljon 
onder commando van Oberst Heintz. Dit bataljon betrekt 
de stellingen op de heuvels van Argenteau en richt zich 
vooral op het zuiden en de Maaskant. Een ander bataljon, 
gelegen aan beide zijden van Visé, blijft onder commando 
van de divisiestaf. Het veiligheidsbataljon ten slotte wordt 
ingezet op de lijn Eijsden tot aan het bruggenhoofd Maas-
tricht, dat liep tot bij de Sluis van Ternaaien waar het 
Albertkanaal richting Kanne afbuigt, ongeveer twee kilo-
meter ten noorden van Eijsden. 

Op dit bruggenhoofd (belangrijk militair verdedigd 
gebied, vaak bij brug) benoemt Schmidt zijn artillerie-
commandant Oberst Brechbichl tot commandant. Omdat 
alle hoge officieren en Duitse ambtenaren inmiddels 
uit Maastricht vertrokken zijn, wijst hij Brechbichl ook 
maar aan als stadscommandant. Maar deze had slechts 
een beperkt aantal mannen ter beschikking, omdat op 
één brug na alle overgangen over het Albertkanaal waren 
opgeblazen en er dus weinig aanvoer van vluchtende sol-
daten vanuit België was. 

Voor het ‘bruggenhoofd’ Maastricht krijgt Schmidt van 
de rechts van zijn divisie gelegen 176e infanteriedivisie 
twee bataljons toegewezen. De 176e staat onder leiding 
van Oberst Landau. Een van de bataljons moet de verde-
diging van de oostoever van het Albertkanaal op zich 
nemen, het andere is bestemd voor fort Eben-Emael. Dit 
fort moet in opdracht van Adolf Hitler persoonlijk tot de 
laatste kogel verdedigd worden. Een onzinnige opdracht, 
vinden Schmidt en zijn superieuren, omdat het fort zijn 
vuurmonden richting oosten gericht heeft en niet naar het 
westen, de richting van waaruit de vijand te verwachten 
is. 

Lang bleef Schmidt niet verantwoordelijk voor het 
gedeelte aan de westkant van de Maas. Al na enkele dagen 
gaat die opdracht, inclusief de twee uitgeleende bataljons, 
terug naar de 176e divisie. 

De Amerikanen in aantocht

Enkele dagen eerder waren de Amerikanen ten zuiden 
van Luik met pantservoertuigen de Maas overgestoken. 
Daarom houdt Schmidt er rekening mee dat de vijande-
lijke aanval vanuit het zuiden zal plaatsvinden. Omdat de 
verdediging van de westkant van de Maas bij Maastricht 
en fort Eben-Emael opnieuw was overgegaan naar de 176e 
divisie van Oberst Landau, verplaatst Schmidt zijn hoofd-
kwartier naar Banholt. Nog diezelfde dag (9 septem-
ber) zien de Duitsers voor het eerst aan westzijde van het 
Albertkanaal, tegenover Eijsden en Visé, Amerikaanse 
licht gepantserde voertuigen rijden. Schmidt gaat ervan 
uit dat het verkenningstroepen betreft. Dat is inderdaad 
het geval. Het zijn voertuigen van de Red Horse-cavalerie. 
Hun verkenningen wijzen uit dat alle bruggen zijn opge-

General Friedrich August Schack 
(1882-1968), bevelhebber van het 
LXXXIe (81e ) Duitse legerkorps.
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blazen. De Amerikanen kunnen vanaf de overkant van het 
kanaal de Duitsers goed observeren, waardoor die steeds 
minder bewegingsvrijheid krijgen. 

Na een vrij rustige nacht van zaterdag 9 op zondag 10 sep-
tember blijven de Amerikanen ook gedurende de dag vrij 
kalm op de westoever van de Maas. Wel ergert Schmidt 
zich, volgens zijn memoires, aan de Belgische burgerbe-
volking die daar rode en Belgische vlaggen aan de huizen 
hangt en ook nog op de Duitsers schiet. 

In de namiddag van 10 september weten Amerikaanse 
gepantserde troepen zelfs Dalhem binnen te dringen, 
waarschijnlijk verkenningstroepen die echter door een 
hevige tegenaanval van de Duitsers weer teruggedreven 
worden. Ook richting Neufchateau trekken de Amerika-
nen op, maar het dorp zelf wordt niet ingenomen.

In de loop van de dag constateren de Duitsers dat de Ame-
rikanen hun artillerie in stelling hebben gebracht. Vooral 
Argenteau en de weg naar Visé moeten het ontgelden. 
Door gebrek aan eigen artillerie, die bij Dalhem is gele-
gerd, hebben de Duitsers daar nauwelijks antwoord op. 
Om 22.10 uur meldt Schmidt aan het hoofdkwartier van 
het Armeekorps dat de omgeving van Argenteau en Visé 
onder Amerikaans kanonvuur is komen te liggen, maar 
dat zijn eenheden geen al te grote verliezen hebben gele-
den. Hij verzoekt zijn linkervleugel iets te mogen terug-
trekken. Het hoofdkwartier gaat hiermee akkoord.
Schmidt kan die 10e september zijn gevechtskracht ietwat 
verbeteren: de Armee-leiding heeft hem de Kampfgruppe 
Riedel toegewezen, een groep bestaande uit drie gemo-
toriseerde compagnieën onder commando van majoor 
 Riedel. 

Maandag 11 september 

De nacht en ochtend verlopen vrij rustig, maar in de 
namiddag beginnen de Amerikanen aan een offen-
sief. Via het bevrijde Luik vallen ze met tanks opnieuw 
 Dalhem en nu ook Neufchateau aan. Vooral de inzet van 
tanks maakt het de Duitsers erg lastig. Ondanks het forse 
verzet van hun artillerie, die nu wel kan worden ingezet, 
kunnen ze niet standhouden. In de late namiddag wordt 
Dalhem door de Amerikanen ingenomen. De comman-
dant van de Duitse artilleriebatterij (groep geschut) komt 
hierbij om het leven. Schmidt laat aan zijn hoofdkwartier 

Voertuigen van de 1e Amerikaanse infanteriedivisie (The Big Red One) aan de 
Planck. Deze divisie zou slechts een heel klein deel van Zuid-Limburg rond Vaals 
bevrijden.
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weten dat om 19.15 uur de Amerikanen, in dit geval een-
heden van de 1e divisie, vanuit Aubel tot aan De Planck zijn 
opgerukt.

Het Landesschützen-bataljon dat het gebied rond Argen-
teau en de weg langs de oostelijke Maasoever verdedigt, 
wordt vanaf de overkant van de Maas hevig beschoten. 
En als tegen de avond de Amerikaanse troepen ook nog 
van de zijde van Dalhem aanvallen, komen de Duitsers bij 
Argenteau door gebrek aan vuurkracht in de knel te zit-
ten. Een heel bataljon, dan nog maar zo’n 800 man sterk, 
wordt van de eigen troepen afgesneden. De meeste Duit-
sers worden krijgsgevangen gemaakt. 

Oberst Heintz krijgt ’s avonds opdracht zich achter de 
Voer, op de lijn ‘s-Gravenvoeren – Sint-Maartensvoeren, 
terug te trekken en een nieuwe verdedigingslinie op te 
bouwen. Het bataljon dat Visé moest verdedigen, wordt 
ook teruggetrokken achter de Voer en bij het Heintz-regi-
ment ondergebracht. De commandopost van Heintz wordt 
naar Mheer verplaatst.

De frontlijn ten zuiden van Eijsden loopt op 11 september 
gelijk op met de posities langs de Maas. Een probleem 
voor Schmidt is dat zijn linkerbuur - de 116e Duitse 
 pantserdivisie - zich vanuit Aubel in noordwestelijke 
richting heeft teruggetrokken waardoor tussen beide 
divisies geen contact meer is. Om toch zijn linkerflank af 
te dekken, stuurt Schmidt het mobiel bataljon van majoor 
Riedel in die richting.

12 september: na een vrij rustige nacht hebben de Duit-
sers hun nieuwe stellingen in de late ochtenduren kunnen 
innemen. Al gauw constateert Schmidt dat de  Amerikaanse 
infanteristen kans hebben gezien bij  Argenteau met bootjes 

de Maas over te steken. Hij denkt aanvankelijk dat het om 
één bataljon gaat, maar merkt al snel dat de Amerikaanse 
troepenmacht veel groter is. In het begin doen de Ameri-
kanen het kalm aan, maar het duurt niet lang voordat zij de 
druk op ’s-Gravenvoeren flink beginnen op te voeren.

Bevrijders aan de grens

De bevrijding van Nederland begint aan de uiterste zuid-
grens, bij Eijsden en Mesch, in de ochtenduren van dins-
dag 12 september 1944, een fraaie zonnige najaars-
dag. Drie Amerikaanse legeronderdelen hebben, na hun 
razendsnelle opmars door België, een gezamenlijk aan-
valsplan opgesteld. Meer dan 5000 manschappen staan 
klaar om hun eerste stappen op Nederlands grondgebied 
te zetten. Voor het grondgebied van de huidige gemeente 
Eijsden-Margraten was de Amerikaanse troepenopstel-
ling als volgt:
– op de linkerflank, het opmarsgebied oostelijk van de 

Maas met Caestert, een deel van Eijsden, Oost-Maar-
land Rijckholt en deel van Gronsveld: 113e squadron van 
de 113e cavaleriegroep,

– middengedeelte, het opmarsgebied Mesch, Withuis, 
gedeelte van Eijsden, Mariadorp, Sint Geertruid, Eckel-
rade, deel van Gronsveld, Cadier en Keer, Honthem, 
Klein Welsden en Bemelen: 117e infanterieregiment,

– rechterflank, het opmarsgebied Noorbeek, Terlinden, 
Mheer, Banholt, Bruisterbosch, Honthem, Termaar, 
Margraten, Groot Welsden en Scheulder: 119e infante-
rieregiment, op de uiterste rechtervleugel ondersteund 
door het 125e squadron van de 113e cavaleriegroep.

Dit boek beschrijft de opmars van elk onderdeel afzonder-
lijk gedurende de drie dagen van strijd.  
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De leiding van het XIXe korps bepaalde op 11 september de doelen (objectives C, D en F) die de man-
nen van het 117e (midden), het 119e (rechts) en de Red Horse (links) op 12 en 13 september dienden 
te bereiken. Enige wijziging trad op toen de leiding op 12 september besloot het 2e bataljon van het 
117e naar Wyck-Maastricht te sturen en het 125e cavalry squadron een klein gedeelte van de sector 
van het 119e  toe te wijzen. 

De grenzen tussen de opmarsgebieden van de verschillende regimenten en squadrons zijn duidelijk op 
deze kaart aangegeven. Rechtsonder de grens tussen de twee Amerikaanse legerkorpsen, XIX en VII. 
Tot dit laatste korps behoorde o.a. de 1e infanteriedivisie.
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– Het 113e squadron van de 113e cavaleriegroep –40
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– Opmars op de oostelijke Maasoever – 41

Voor die gewaagde operatie is een eenheid nodig die 
snel moet zijn en over voldoende vuurkracht beschikt. 
Corletts keuze valt op de 113e Cavaleriegroep, die dan nog 
onder direct korpsbevel staat. Biddle, de commandant 
van de Red Horse, neemt die opdracht graag aan, mits 
hij versterking krijgt. Die wordt hem verstrekt in de 
vorm van tanks van het 803e Tank Destroyers Battalion 
en manschappen van het 82e Engineers Combat Battalion 
(genie strijdtroepen). Ten slotte worden de I en K 
compagnie van het 117e Regiment (Old Hickory) aan de Red 
Horse toegevoegd. 
Na zich nog verzekerd te hebben van voldoende artillerie- 
en luchtsteun, vertrekt de colonne op maandag 11 
september om 06.02 uur op deze gevaarlijke missie, het 
113e squadron voorop, het 125e op enige afstand volgend. 
Bij het passeren van de noodbrug bij Luik worden ze 

enthousiast toegejuicht door de mannen van het VIIe 
korps.
Het eerste uur gaat alles naar wens, daarna neemt de 
Duitse tegenstand toe. De ene na de andere versperring 
moet worden veroverd. Vier mannen van Troop C van 
het 125e squadron verliezen hun leven wanneer hun 
peloton ingesloten wordt bij een Duitse wegversperring. 
Ondanks dit alles lukt het de Red Horse in de buurt van 
Visé een bruggenhoofd te vestigen, dat langzaam wordt 
uitgebouwd.

Zwaar geschut 

In Eijsden-Breust hoort mejuffrouw J.H. Scholten (*1874 
Zutphen), die daar in de dagen van de bevrijding nog geen 

113e squadron 
van de 113e Cavaleriegroep

Opmars op de oostelijke Maasoever

Op 10 september belegt de commandant van het XIXe Amerikaanse legerkorps, generaal 

Charles H. Corlett, een bijeenkomst met de commandanten van zijn eenheden. Hij heeft 

gehoord dat het VIIe korps bij Luik een brug over de Maas heeft geslagen en hij krijgt de 

gelegenheid een van zijn eenheden daarover te laten optrekken. Die eenheid moet de Duitse 

verdediging op de oostelijke Maasoever oprollen, er een bruggenhoofd vestigen en tenslotte 

de bruggen in Maastricht veroveren. Daarover zullen dan de sterke eenheden van het XIXe korps 

de Maas oversteken en oostwaarts trekken. Zouden de bruggen zijn opgeblazen, dan kan een 

pontonbrug worden aangelegd. 
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– Het 113e squadron van de 113e cavaleriegroep –42

half jaar bij de zusters Franciscanessen 
woont, hoe het Amerikaans vuur 
nadert en vooral hoe Amerikaanse 
artillerie met zwaar geschut vanaf 
de overkant van de Maas Duitse 
stellingen in en rond Eijsden bestookt. 
Zij noteert in haar dagboek op die elfde 
september: 
Vanaf 10 uur voor de middag onafgebro-
ken kanongebulder, knetterende slagen. 
We veronderstellen dat de Engelschen 
aan de overkant van de Maas zijn, op 

de heuvels van het Jekerdal, richting Eben-Emael. Vanuit 
mijn kamer zie ik, dat de weg Visé-Maastricht onder vuur 
wordt genomen. Geweldige rookzuilen stijgen op na iedere 
ratelslag. Langs dien weg trekken reeds meer dan een week, 
onafgebroken, zoowel ’s nachts als overdag Duitsche troepen 
per auto terug uit België en Frankrijk. Het schieten neemt in 
hevigheid toe. Om 6.15 uur (‘s avonds) een geweldige slag, een 
vlam en een granaat vliegt het huis, en achter onzen tuin bin-
nen. Uit één raam stijgen rookwolken op. Ik ga naar tante Els 
om te zeggen dat ze meteen naar de kelder moet gaan. Als we 

beneden komen is daar ….. (tekst onleesbaar) de vrouw uit het 
getroffen huis met 5 jonge kinderen en een baby van een paar 
maanden. (De familie Huls uit de Emmastraat). Ze waren in 
de kelder en werden door de buren gewaarschuwd dat hun huis 
was getroffen. Niemand heeft enig letsel bekomen en de brand 
kon direct gebluscht worden. Gisteren van een weduwe 5 
koeien gedood door kanonvuur. Sinds een dag of 10 zijn we ge-
heel van de buitenwereld afgesloten. Treinen of bussen rijden 
niet meer; er gaat geen post uit of in, kranten verschijnen niet 
meer. Geen verbinding meer met Maastricht. Fietsen worden 
door de Duitschers, die hier ongeveer een week in groten getale 
vertoeven, opgeëischt, evenals paarden en wagens. Op alles 
wordt door hen beslag gelegd, zoals paarden, koeien, kalveren, 
varkens, kippen, hooi, stroo, groente, werktuigen enzovoorts.
In de ochtenduren van 12 september ontmoetten de cava-
leristen van het 113e squadron ter hoogte van Argenteau 
de infanteristen van het 117e en 119e regiment van de 30e 
divisie. Die waren daar met bootjes de Maas overgesto-
ken. Troop A en B van het 113e werden in reserve gehouden. 
Troop C kreeg de taak het kleine Amerikaanse bruggen-
hoofd op de oostelijke Maasoever te beveiligen en uit te 
breiden. 

Manschappen van het 113e cavaleriesquadron en het 117e infanterieregiment 
tijdens hun gevaarlijke opmars op de oostoever van de Maas tussen Luik en Visé. 
(Origineel bijschrift: M-8 Gun Carriage of the 113th Cavalry Squadron with men of 
a platoon from Co. K, 117th Infantry Regiment advance up a road near Vise, Belgium 
Sept. 11th, 1944. Seconds after this photo was taken the Germans opened up fire upon 
the group. Enkele seconden nadat de foto was genomen, openden de Duitsers het 
vuur op deze groep Amerikanen van de K-compagnie van het 117e.)

Kolonel William S. Biddle, de commandant van de 113e 
Cavalry Group Mecz. 
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– Opmars op de oostelijke Maasoever – 43

Manschappen van het 119e worden op 11 september door leden van de Belgische ondergrondse in bootjes de Maas over gezet en arriveren op de oostelijke oever  
in Hermalle-sous-Argenteau, even ten zuiden van Visé. Daar maken ze contact met de vanuit Luik oprukkende cavaleristen van het 113e.  

De brug op de achtergrond was door de Duitsers aan de westkant opgeblazen.
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– Het 113e squadron van de 113e cavaleriegroep –44

Generaal Hobbs, de commandant van de 30e divisie, geeft 
dan het bevel in het door de Red Horse veroverde gebied 
even ten zuiden van Visé, een brug over de Maas aan te 
leggen, waarover het rijdend materieel van de divisie 
naar de oostelijke Maasoever kan worden vervoerd. 
Hij kan niet langer wachten op de eventuele verovering 
van de Maasovergangen in Maastricht, die trouwens 
op 13 september worden opgeblazen. Het 105e bataljon 
genietroepen klaart de klus zo snel als mogelijk, zodat 
de voertuigen van de 30e divisie ook de Maas kunnen 
oversteken. Maar dat duurt langer dan de legerleiding 
heeft verwacht, omdat de mannen van de genie erg moe 
zijn en rust nodig hebben. Luitenant-kolonel Robert 
Frankland, commandant van het 1e bataljon, is woedend 
wanneer hij dat hoort. Hij duldt geen vertraging.

Hoge onderscheiding voor Red Horse

Voor hun gedurfde en offensieve actie ontving de 
Red Horse-eenheid later een hoge Belgische militaire 
onderscheiding, die als volgt werd toegelicht: 

Door een dappere gevechtstactiek kwam de 113e Cavalerie 
Groep, deel van het XIXe legerkorps, terecht in het gevechts
gebied van het VIIe legerkorps. Het baande zich een weg, ter
wijl men te kampen had met de hardnekkige weerstand van 
de vijand, op een bijzonder terrein dat voor gemechaniseerde 
cavalerieoperaties zeer ongunstig was. In weerwil van de 
moeilijkheidsgraad van de missie, de aanwezigheid van twee 
belangrijke obstakels, namelijk het Albertkanaal en de Maas, 
en het afgescheiden zijn van het eigen XIXe korps, maakte de 
113e Cavalerie met moed en vertrouwen de oostelijke oever van 
de Maas vrij, waardoor de bouw van een brug en daarmee de 
oversteek van de 30e infanteriedivisie mogelijk werden, alsook 
de aanval die volgde, richting noordoosten, op de verdedi
gingsstellingen van de vijand aan de Maas.

Even ten zuiden van Visé werd op 12 september een pontonbrug aangelegd, 
waardoor het rijdend materieel van de 30e divisie de Maas kon oversteken. Een 
sectie luchtdoelafweer tijdens hun overtocht.

Op aanwijzingen van enige engineers rijdt een truck het 113e Field Artillery 
Batallion behoedzaam de brug op. 
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Organisatieschema van het 113e squadron.
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Diezelfde ochtend wordt Visé bevrijd en beginnen de 
Amerikanen aan hun opmars naar de Nederlandse grens. 
De Red Horse heeft de taak de flanken van de oprukkende 
infanterie te dekken en agressieve verkenningen uit te 
voeren. Het 113e squadron moet de linkerflank van het 117e 
regiment beschermen, terwijl het 125e op de rechterkant 
van het 119e zal oprukken.

Spannende dag in Eijsden-centrum

Dat de Amerikanen snel naderden heeft huisarts 
Pinckers al dagenlang in de gaten, door de inleidende 
beschietingen en de wegtrekkende Duitsers. Op maandag 
11 september (”nevel, daarna mooi”) beleeft hij een 
spannende dag. 

Om 11.30 uur overvliegende vliegtuigen ± 72 naar 
Duitsland en om 11 uur is ook weer geschut begonnen. 
Om 12 uur vuur met scherfgranaten op Eijsden. Gisteren 
zouden Aubel, Limbourg, Mischeroux en Luxemburg 
genomen zijn (?) en nu zou Tongeren genomen zijn. Het huis 
van juffrouw Theunissen (onderwijzeres) in Eijsden is erg 
beschadigd evenals het huis van Lucassen Jeunhomme; alle 
ruiten zijn stuk bij Dr. Jacobs en Bertus van de Heuvel is in 
huis doodgebleven terwijl vrouw en kinderen vermist zijn. 
(Dat blijkt onjuist, ze waren bij kennissen in de kelder 
gaan schuilen.) Om 16.30 uur veel zwaarder geschutvuur 
dan anders en we hebben constant in de kelder gezeten, tot 
ongeveer 20 uur, toen het stil werd. Ook koffie gedronken 
en gesoupeerd in de kelder. Het bleef rustig tot ’s nachts 
1 uur, toen hevig ontploffingen in Eijsden plaatsvonden 
(Veldjeswei - jongensschool enz.) en wij weer allen in de 
kelder (ook Dr. Martens en Wolfs-Willems die anders bij 
ons boven slapen). Mevrouw Wolfs moest bevallen en 
was met haar man bij Pinckers ingetrokken vanwege de 
avondklok. 
’s Avonds mocht niemand de deur uit, ook de dokter 
niet om een bevalling te begeleiden. Steeds met 
onderbrekingen hevige explosies tot 3 uur. Daarna rustiger 
geslapen tot 8 uur. Martens is tusschen geschutvuur door 
toch melk en boter bij Rompelberg Huls in Oost gaan halen. 
Op ongeveer 50 meter afstand van hem, was een granaat 
neergekomen en al zigzaggende bij ons teruggekomen. 
2 liter melk en 1 kg boter voor f. 10,-! 

Overleg tijdens de opmars naar de Nederlandse grens.
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Mejuffrouw Scholten noteert over die dag: 

Die avond van de elfde september blijft het eerst rustig 
af en toe een kanonschot, maar om 11 uur (namiddag) 
neemt het in hevigheid toe. Mijn slaapkamer op de 2e etage 
en aan de voorkant, ligt in de richting waaruit geschoten 
wordt. Tegen 11 uur sta ik op en begeef me naar mijn 
zitkamer, tegenover de weg die beschoten wordt. De nacht 
is vreselijk, voortdurend oorverdovend kanongebulder. Bij 
elke slag krijg je inwendig een schok en steken in het hoofd. 

Tegen 7 uur voormiddag wordt het kalmer en ga ik naar 
boven om me te verfrisschen.

De eerst bevrijde Nederlanders

De familie Smeets, bewoners van De Muggehof, een 
boerderij aan de Schansweg in Laag Caestert, had de eer als 
eerste Nederlanders bevrijd te worden. Op 12 september, 
omstreeks 11.30 uur bereikten de eerste pantserwagens 

Poserend op een halftrack (M3) van C-troop van het 113e  op de Muggehof: vlnr: Pierre Gilissen, Willem Smeets en zijn echtgenote Anna Smeets-Schillings (eigenaren van  
De Muggehof ), Hubert Smeets, Sjeng Duijsens (van De Schans), huishoudster Catharina (‘Triensje’) Roebroeks uit Libeek, onbekend, Willy Smeets, een Amerikaan, en Jef Smeets.
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van de C-troop van het 113e squadron de boerderij. Deze 
cavaleristen trokken niet meteen verder, maar zuiverden 
eerst met steun van artillerievuur het omliggende gebied 
tot halverwege de De la Margellelaan van Duitsers. Zo 
creëerden ze een veilige plek voor de aanleg van een 
voetbrug over de Maas. 

Want iets noordelijk van De Muggehof bouwden de 
mannen van de C-compagnie van het 105e bataljon 
genietroepen in de nacht van 12 op 13 september, vanaf de 
oever bij het Belgische gehucht Nivelle, een voetbrug over 
de rivier. Cavaleristen van het 113e squadron bewaakten 
de aanlandingsplaats aan de Leentjesweg aan de 
Nederlandse kant. Op 13 september, om 08.45 uur begon 

het 120e regiment de Maas over te trekken. Het ging via 
de Schansweg naar Moelingen, het voor hen aangewezen 
verzamelgebied. Het 2e bataljon was op de Belgische oever 
gebleven om richting Maastricht te gaan. In Moelingen 
arriveerden de manschappen rond 11.00 uur. Later die 
middag trokken ze weer de grens over, richting Gulpen 
en Wahlwiller. De commandopost van het 120e regiment 
verliet België als laatste om 18.40 uur en maakte die 
avond kwartier in Reijmerstok. 

Cavaleristen van C-troop van het 113e verlaten De Muggehof in hun halftrack.

Op 12 september werd even ten noorden van De Muggehof vanaf Nivelle een 
voetbrug over de Maas aangelegd voor de overtocht van manschappen van het 120e 
regiment. Op deze unieke foto staan Blanche Roger-Tasset met zoontje Martin en 
zusje Jeannine Tasset uit Nivelle.
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De manschappen van het 120e op weg naar hun verzamelgebied in Moelingen. De GI’s gingen graag op de foto met de bewoners van de Muggehof en hun buren. 
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Muggehof

In 1984, veertig jaar na de bevrijding, doet Willy Smeets 
(dan 62) van de Muggehof in Dagblad de Limburger 
uitgebreid verslag van de bevrijding van zijn ouderlijke 
woning. 
Die twaalfde september 1944 zit dan nog steeds in zijn 
geheugen als zijn geboortedatum. Zijn vader Willem 
boerde op de Muggehof, op een boogscheut van grens en 
Maas. Willem Smeets behoorde tot de grotere boeren. Hij 
had zo’n twintig hectare land en 25 koeien, die ook het 
gras in de boomgaarden kort hielden. Zijn huwelijk met 
Anna Schillings was gezegend met vier zonen.

Het was etenstijd toen we de Amerikanen zagen komen. Te 
voet. Ze werden verwacht. Overhaast waren ’s morgens de 
Duitsers vertrokken. Op Navagne bij Jan Duijsens (boerderij 

iets ten zuiden van de Muggehof direct aan de Belgische 
grens, ook wel ‘De Sjaans’ genoemd) hadden er wel zo’n 150 
gelegen, bij ons waren zo’n twintig man ingekwartierd. Die 
morgen waren de Duitsers erg stug en lastig. We moesten 
niet te veel vragen. Van een mijnwerker uit Cheratte, die 
bij Jan Duijsens regelmatig melk haalde en die ’s morgens 
door de linies was gekomen, hoorden we dat de Amerikanen 
Visé hadden bereikt. Wij zijn naar buiten gehold om hen te 
verwelkomen. 

Zonde van de Klumpkes

Mijn broer Hubert had voor priester gestudeerd en hij 
kon zich met de Amerikanen verstaan. Hij wilde de 
vlag uitsteken, maar dat mocht niet. Het zou de positie 
van de Amerikanen kunnen verraden. Na de eerste 
kennismaking kwamen de half-tracks door. Het waren 
een soort vrachtwagens op rupsbanden (én wielen). Ze 
werden verdekt in de boomgaard opgesteld. De Amerikanen 
wilden daarvoor takken van fruitbomen gebruiken. Deze 
hingen vol Eijsdener en Gronsvelder Klumpkes die nog 
niet rijp waren. De peren hadden we nog niet kunnen 
plukken, omdat we van de Duitsers zo’n dag of acht waren 
moeten binnen blijven. Het was dus zonde om die takken 
af te breken. We boden de Amerikanen aan takken van 
canadassen (populieren) te kappen; die moesten toch 
worden opgesnoeid. Met canadassen hebben zij toen hun 
half-tracks gecamoufleerd. We mochten ’s avonds niet 
blijven. Het was te gevaarlijk, vonden de Amerikanen. 
Onze boerderij lag in de frontlinie. Er zou een aanval 

Op 13 september wappert de Nederlandse driekleur aan De Muggehof. Met krijt is 
groot Holland op een pilaar geschreven. 
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kunnen plaatsvinden. We zijn toen naar Jan Duijsens 
gegaan en hebben op Navagne geslapen.

’s Morgens (13 september) gingen we terug om de koeien 
te melken. Via een brug op rubberbootjes zagen we 
Amerikanen de Maas oversteken (manschappen van het 
120e regiment, op weg naar Moelingen). Hubert vond 
dat die historische momenten moesten worden vastgelegd. 

Het toeval wilde dat (broer) Pierre kort tevoren een 
tweedehands fototoestel had gekocht. Dus wij met z’n allen 
met onze bevrijders op de foto: vader, moeder, Triensje 
Roebroeks onze dienstmeid, Jan Duijsens de buurman, 
Pierre Gillissen, een gepensioneerde uit Eijsden die ook die 
morgen melk was komen halen en wij.

De familie Smeets wordt aangeraden de nacht van 12 op 13 september niet in hun boerderij door te brengen. De Duitsers zouden weleens een tegenaanval kunnen 
ondernemen. Zij overnachten in de iets zuidelijker gelegen hoeve De Schans van de familie Duijsens. Deze foto van 12 september toont leden van de Belgische ‘Witte Brigade’ 
(ondergronds leger) op De Schans. Links staan de gebroeders Duijsens.
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“Schrikwekkend gedreun en lawaai” 

Dinsdag 12 September, terug naar het 113e squadron, 
waarvan een onderdeel de voetbrug over de Maas had 
bewaakt. Inmiddels zijn andere platoons van de C-troop 
via Moelingen opgerukt in de richting van Laag- en 
Hoog-Caestert, bezuiden Eijsden. Om 14.05 uur maken 
de cavaleristen melding dat circa 75 Duitsers zich met 
Panzerfäuste en andere antitankwapens bij het bruggetje 
over de Voer bij Laag-Caestert hebben ingegraven. En om 

14.14 uur laten ze weten dat ten westen van de spoorlijn 
en vijfhonderd meter ten zuiden van zo’n bruggetje bij 
Hoog-Caestert acht Duitsers krijgsgevangen worden 
gemaakt. 

Deze wapenfeiten uit de After Action Reports van de Ame-
rikanen, waarin van uur tot uur de gevechts handelingen 
zijn genoteerd, stemmen niet overeen met de weergave 
ervan in de eigen geschiedschrijving van het 113e 
squadron. Daarin wordt verhaald dat bij Hoog-Caestert 

Samen op een M8 pantserwagen van C-troop van het 113e.
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fel is gevochten en gebruik is gemaakt van artillerie om 
de Duitsers te bestoken. Tijdens deze beschietingen 
trekken de cavaleristen op richting Duitse linie. 
Volgens deze versie zijn er honderd casualties (doden en 
gewonden) onder de Duitsers gevallen en worden 378 
mannen krijgsgevangen gemaakt. Twee antitankwapens 
zijn uitgeschakeld en een grote hoeveelheid uitrusting is 
in beslag genomen, waaronder motoren, Panzerfäuste, 
geweren, pistolen, munitie en automatische geweren. 
Het 113e telt één zwaar en zes licht gewonden. 

Mogelijk verwisselt deze geschiedschrijver Hoog-Caestert 
met de strijd bij Maarland, waarover later meer. 

Die dinsdag merkt ook mejuffrouw Scholten in Breust dat 
de bevrijding nadert: 
Om half tien (de 12e in de ochtend) begint het schieten 
opnieuw, nu, om 11 uur is het zóó hevig alsof er geen 
huis gespaard zal blijven. Het lawaai en gedreun is 
schrikwekkend. De granaten gieren over ons huis. Vanaf 
den weg Visé-Maastricht stijgen weer rookwolken op. 
Vanuit die richting komt nu ook mitrailleur geknetter, 
waarschijnlijk van de Duitschers. Om …(tekst onleesbaar) 
is het om gek te worden; het is of vlak boven ons hoofd de 
granaten ontploffen. De Duitsers zijn nu allen uit Eijsden 
vertrokken. Gelukkig, anders waren de inwoners van alles 
berooid achter gebleven. Het Witte Huis is getroffen. Het 
stond vlak aan de Belgische grens en de douanen woonden 
er. Op 2 september ben ik er vlak bij geweest; er was toen 
een ophooping van Duitse soldaten die met hun auto’s de 
grens wilden overschrijden. 

Half 6 (in de avond) terug uit de kelder. Sinds ongeveer 
een uur ketsen er geweerkogels tegen de muren; ze komen 
van de zijde der Dorpstraat. Het kanongebulder is minder 

hevig; de tusschenpoozen worden grooter. Kwart vóór 7 
namiddag: De Amerikanen zijn er!!!! Ten minste, het wordt 
op goeden grond verondersteld en alles wijst erop. Ik denk dat 
het mitrailleurvuur en de geweerkogels van hen afkomstig 
waren. Er schijnen toch nog eenige Duitse soldaten in ons 
dorp te zijn en men heeft gezien dat er één gewond werd 
weggedragen. Het kanonvuur verplaatst zich naar het dorpje 
Maarland richting Maastricht. 

Sinds een paar uren is het kanongebulder niet meer zóó 
verontrustend. Toch durf ik nog niet boven te slapen en 
zal ik ook nu weer de nacht doorbrengen in mijn zitkamer, 
1e etage, op een paar stoelen. Op het ogenblik weer hevig 
kanongebulder. De terugtrekkende Duitse soldaten op den 
weg Visé-Maastricht met een aftakking naar Aken worden 
nog steeds onder vuur gehouden. Het is nu weer heel erg. 
Gedurende de nacht dreunt voortdurend het kanon, doch de 
tusschenpoozen zijn vrij lang, ongeveer ½ uur. Af en toe een 
harde slag waarvan je opschrikt.

Mej. J. Scholten, een pittige dame

Johanna Hermina Scholten, geboren 30 mei 1874 te 
Zutphen, protestant, ongehuwd, dochter van Herbertus 
Cornelis Scholten en Catharina Hendrika Ezerman, was 
een pittige dame, kranig en bij de pinken, die graag van 
woonplaats veranderde. Midden vorige eeuw woonde zij 
in Maastricht 1938-1943, daarna een jaartje in Steenwijk 
1943-1944 en per 9 mei 1944 te Eijsden-Breust aan de 
Kerkweg 3 in het rusthuis van de zusters Franciscanessen, 
dat inmiddels is afgebroken; nu staat er Zorgcentrum De 
Bron. Per 11 juni 1946 vertrok zij naar Susteren. Van daaruit 
verhuisde ze via Den Haag naar Diepenveen, waar ze op 
99-jarige leeftijd overleed op 20 oktober 1973.
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“Twee wereldmachten vechten in onze straten
om iedere meter grond”

In de kroniek van de parochiekerk van Sint Martinus in Breust-Eijsden zijn drie pagina’s, losse  

a4-tjes toegevoegd, doorslagen van een getypt ‘verslag’ van de laatste oorlogsdagen in september 

1944. De eerste pagina begint met linksboven de afkorting A.M.D.G., die staat voor Ad maiorem Deo 

gloriam, ter meerdere ere Gods, het motto van de kloosterorder Societas Jesu, ofwel de Jezuïeten. 

Een aantal van die kloosterlingen verbleef in die weken in het Ursulinenklooster in Eijsden. Mogelijk 

is een van hen de auteur, én een Eijsdenaar. Want hij schrijft enkele keren over “het fabriek” (de 

Zinkwit). Het verhaal lijkt, gelet op de wijze waarop het getypt is, (korte tijd) na de bevrijding ge- of 

herschreven te zijn.

Vanaf 3 september beschrijft de chroniqueur hoe, afgaande op radioberichten, wordt uitgezien naar 

de komst van de Amerikanen. Even lijken die af te buigen richting Breda en Roosteren, maar dat zou 

een afleidingsmanoeuvre zijn geweest. De troepen gaan richting Luik, terwijl de Duitsers in paniek 

op de vlucht slaan, met wagens en karren die volgeladen zijn met levend vee en allerlei spullen, 

tot kinderwagens toe. Geallieerde vliegtuigen mitrailleren de kolonnes. Wordt de ene getroffen, de 

andere davert er langs heen. Helpen kan niet, of liever “helpen” hebben zij als het ware weggesschrapt uit 

hun levenshouding. Helpen is tijdverlies.

Op 10 en 11 september dreunt Eijsden door de hevig Amerikaans artillerievuur vanaf de overkant 

van de Maas.
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Dan komt de dag van de bevrijding: 

Dinsdag 12 September. “Heute geht’s los, und morgen sind 
die Tommies hier”, zei ’s morgens een duitse soldaat tegen 
mij. Als mollen huizen wij vandaag onder de grond in de 
kelders, terwijl wij slechts nu en dan onder de artillerie-
duels door even naar buiten gaan om een luchtje te 
scheppen. De mitrailleurs ratelen, de granaten suizen en 
ontploffen zonder ophouden. Duitse soldaten ziet men 
voorzichtig langs de huizen sluipen. Gewonde soldaten 
komen langs, bloedend aan armen en benen. Uit de kelders 
hoort men overal het gemurmel van biddende mensen. 
De Dorpstraat en de Wilhelminastraat krijgen het zwaar 
te verduren. De commandopost der Duitsers wordt van 
de Maas naar het station overgebracht. Maar ook hier zal 
het niet lang meer kunnen blijven, want om 3 uur zien we 
een Rode-Kruis-auto komen om de commandopost naar 
veiliger oorden over te brengen. Duitse soldaten die in de 
eerste linies vochten komen enkele ogenblikken later langs, 
de mensen waarschuwende om de kelders in te gaan want 
de tanks zijn in aantocht. Nog steeds vallen de granaten 
suizend in Eysden neer. Het zijn angstige ogenblikken die 
Eysden door maakt.

Twee wereldmachten vechten in onze straten voor 
iedere meter grond. Achter de huizen en bomen loeren 
de mitrailleurlopen. Aan het station weet een groepje 
soldaten uren stand te houden. Allen zijn gevlucht. 
Slechts een soldaat blijft weerstand bieden totdat hij met 
een welgemikt schot met de uitroep: “Auf Wiedersehen 
Kameraden”, bloedend neerstort. Door de straten ratelen 
de mitrailleurs en antitankgeschut. Straatgevechten in 
Eysden! Om 7½ uur ’s avonds houdt plotseling het vuren 
op. Enkele nieuwsgierigen durven een kijkje te gaan nemen. 

Er is slechts een ding dat allen zien: de oranje-wimpel 
waait trots aan een der huizen aan het station. Als gekken 
gaan de mensen te keer, springen de bevrijders om de hals, 
dansen en springen. Tranen van vreugde stromen rijkelijk! 
Plotseling suizen weer granaten en drijven de mensen weer 
de kelders in. Blij zoeken wij die nacht weer de kelders op 
wetend dat ons een groot geluk is te beurt gevallen.

Woensdag 13 September

‘s Morgensvroeg worden wij wakker ditmaal niet door 
duitse tanks maar door amerikaanse. Overal in Eysden 
zien wij amerikaanse soldaten, terwijl zij sigaretten en 
chocolade uitdelen. Blij en uitgelaten lopen de mensen 
door de straten, zingend, lachend, jubelend. De jeugd 
kruipt op auto’s en tanks. De dag waarnaar wij vier jaar 
verlangd hebben is aangebroken: Eysden bevrijd en wel als 
eerste plaats in Nederland.

LAUS DEO MARIAEQUE, Lof zij God en Maria
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Eijsden-centrum 

De cavaleristen van het 113e squadron brachten de nacht 
door in Laag-Caestert. In de ochtend van woensdag 
13 september werd ook Eijsden-centrum door dit 
onderdeel bevrijd, komend vanuit onder meer de Graaf de 
Geloeslaan. Veel strijd was hiervoor niet meer nodig.
Mej. Scholten: Om 9 uur (13 september) ga ik op verkenning 
uit in het dorp. Er wordt nog voortdurend geschoten, maar 
niemand trekt er zich iets van aan; er schijnt geen gevaar 
te bestaan. Alle menschen dragen oranje en groeten elkaar 
met: Oranje boven; louter stralende gezichten. Een troep 
jonge Jezuïeten en studenten, getooid met Oranje-sjerpen 
en strikken zingt enige liederen, waaronder It’s a long way 
etcetera; kinderen loopen met oranje mutsen en sjerpen. Aan 
het einde der Kerkstraat krijg ik een indruk van wat er zich 
heeft afgespeeld. Er is geen ruit heel gebleven. Bij den dokter 
(Jean Jacobs; pand Partouns) die een groot huis bewoont 
met veel ramen (8 meen ik) hoek Kerk- en Dorpstraat is geen 
ruit heel gebleven; toch hangen er vlaggen uit de ramen; 4 
nog wel. De driekleur voor den dokter, de Belgische vlag voor 
zijne vrouw geflankeerd door 4 kindervlagjes. De kinderen 

wandelen op straat met hun tante en zwaaien heel gracieus 
met een oranje vlagje. De Dorpstraat met uitzicht op de Maas 
is er ontzettend aan toe. De grond bedekt met glasscherven 
en takken, waaronder heel groote van de dubbele rij 
lindebomen. De huizen zijn erg gehavend, eenige helemaal 
in elkaar geschoten. Nergens is een ruit heel gebleven. 
Toch staan de bewoners vroolijk en wel aan de deur. In een 
cafeetje is de bewoner gedood (Bertus van den Heuvel), in 
het huis alles kapot. In de laan (Graaf de Geloeslaan) naar 
het kasteel het rentmeestershuis (Vercauteren; de plek waar 
later het huis van dokter Jean Jacobs is gebouwd) geheel 
uitgebrand. In het kasteel een paar kamers verwoest. Het is 
bewoond door gravin De Liedekerke, een Belgische. In het 
begin van den oorlog is haar man en ook zij zelve gevangen 
genomen; 5 jonge kinderen bleven bij de gouvernante achter. 
Na een gevangenschap van ongeveer 10 maanden, werd de 
gravin vrijgelaten, doch de graaf werd gefusilleerd. Toen ik 
tegen half 11 naar huis wilde gaan, kwamen de Amerikanen 
in hun gevechtswagens, op weg naar Maastricht om die 
stad te bevrijden. Ze namen den weg via het gehucht Oost 
bij Maarland, waar nog Duitschers met hun mitrailleurs 
staan. Tot 3 uur hoorde je nog schieten en het gieren van 
projectielen. Nu is het stil en is Oost zeker gevallen. Er stond 
een Amerikaanse gevechtswagen voor de boerderij van mijn 
eenvoudige vrienden. Ik kon eenige woorden wisselen met de 
soldaten, hun bedanken en ‘good luck’ wensen. Een zoon van 
de boerin kreeg een pakje sigaretten. Op het oogenblik wordt 
zeker de strijd om Maastricht gevoerd. 
Dokter Pinckers: Overal vlaggen en oranje strikjes en ’t 
heele dorp in feeststemming. Nulens (kapitein) is militair 
commandant van de streek; Duysens (luitenant) commandant 

Woensdag 13 september, een M8 pantserwagen van het 113e in de Eijsdense 
Kerkstraat. 

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   56 22-09-15   13:04



– Opmars op de oostelijke Maasoever – 57

van Eijsden. De ontvanger (Jan den Burger), (douanier 
P.W.A.) Landman, Warnier (schoolmeester Jef Warnier) en 
wachtmeester Straatman vormen een soort gerechtshof. De 
opper Simmelink is geschorst. Veel oranjemannen zijn op zoek 
naar NSB’ers. Die avond, nadat hij met een Oranjeploeg 
lijken (23 Duitsers) en munitie heeft opgehaald, viert 
dokter Pinckers met zijn huisgenoten de bevrijding: Enkele 
Chesterfields gerookt, die we van de Amerikanen gekregen 
hadden en een flesch Champagne opengetrokken.

Zwaar kanonvuur op Maarland 

Maarland had op 12 september, de dag vóórdat het dorpje 
bevrijd zou worden, al te maken met fors oorlogsgeweld. 
Waarschijnlijk was vanuit een verkenningsvliegtuigje van 
de Amerikanen gezien dat de Duitsers mitrailleurposten 
hadden opgesteld ten zuidwesten van Maarland, bij de 
boerderij Henri Duijsens-Ernon, aan de Spoorstraat. 
Het Amerikaans antwoord was bijzonder heftig. Vanaf 
de overkant van de Maas werden de Duitsers fors met 
artilleriegranaten bestookt, urenlang. Zij waren totaal 
overrompeld en minstens vijf van hen moesten het met de 
dood bekopen. Uit de verminkingen van de gesneuvelden 
was af te leiden dat de Amerikanen erg zwaar geschut 
hadden ingezet.

Tijdens de zware beschietingen door Amerikaanse artillerie werd vooral in de buurt 
van de Maas een aantal woningen ernstig beschadigd. Het woonhuis Graaf de 
Geloeslaan 3 kreeg in de vroege morgen van 13 september een voltreffer en brandde 
geheel uit. De bewoner, rentmeester Vercauteren van kasteel Eijsden, was niet thuis. 

Een halftrack (M3) van het 113e trekt door de Kerkstraat in Eijsden en stopt voor Bea 
Gilissen, die de bemanning bloemen aanbiedt.
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Feestelijke stemming na de 
bevrijding van Eijsden: Alle 
menschen dragen oranje en 
groeten elkaar met: Oranje 
boven; louter stralende gezichten. 
Kinderen loopen met oranje 
mutsen en sjerpen, noteert dokter 
Pinckers in zijn dagboek.

Een eenzame Amerikaan in de met vlaggen getooide Kerkstraat.
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Duits hondje blijft in Eijsden

De dan 11-jarige Jean Warnier woont in september 
1944 aan de Trichterweg in Eijsden, vlakbij de Maas ter 
hoogte van de Spriemenstraat. In de dagen vóór de 
bevrijding hebben de Duitsers tussen de Trichterweg en 
de grensrivier schuttersputten gegraven. 

Vermoedelijk verwachten ze dat de Amerikanen vanuit 
Ternaaien de Maas willen oversteken. 

Jean: De Maaskant is ons speelterrein en als jonge jongens 
gaan we gewoon met de Duitsers om. Ze leggen ons geen 
strobreed in de weg. Een Duitser die een van de putten 
bemant, heeft een hondje bij zich.

Is de man gesneuveld of is hij gevlucht, dat is niet bekend, 
maar na de bevrijding blijft het beestje alleen achter. Als de 
OD de schuttersputten laat dichtgooien, weigert het hondje 
te vertrekken en blijft het op de plek zitten waar zijn baas 
enkele dagen eerder bivakkeerde. 
Het gaat niet weg, ook niet als wij, de jongens van de 
Trichterweg, uit balorigheid steeds weer kluiten aarde naar 
hem gooien. Het beestje jankt, maar verroert zich verder 
niet. 

Mijn moeder die dat al een tijdje heeft aangezien, roept 
naar ons dat we daar eens eindelijk mee moeten ophouden. 
Tot onze verbazing rent het hondje, dat dagenlang 
nauwelijks van zijn stek is geweken, naar mijn moeder, glipt 
achter haar om door de voordeur naar binnen en kruipt 
onder de leunstoel van mijn grootvader. Vanaf die dag 
hebben we een huisdier, want het hondje is nog jaren bij 
ons in huis geweest.

Arts schouwt de gesneuvelden

De schouwarts Alfred Pinckers beschrijft op 13 september 
in korte aantekeningen wat hij in Maarland aantreft: 
In Maarland bij het vallen der duisternis de ergste lijken 
gevonden namelijk twee rompen en losse hoofden. De eerste 
huizen (van hier af) van Maarland zijn flink toegetakeld, 
alsmede de villa van Ger Duysens (bedoeld is de boerderij 
Henri Duijsens-Ernon) in ’t veld en ’t spoorhuisje bij het 
kerkhof.

De voormalige boerderij van Henri Duijsens-Ernon aan de Spoorstraat in Maarland. 
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D’n Dreuvige: waardevolle verkenner

‘D’n Dreuvige’ was de benaming in de Limburgse 
volksmond voor het verkenningsvliegtuigje van de 
infanterie en artillerie van het Amerikaanse leger. Het 
was een Piper Cub, een klein en langzaam vliegend 
toestel met een sonoor brommend geluid dat steeds 
cirkelend boven het te verkennen gebied vloog. De 
Piper kon landen op en opstijgen van een vlakke akker 
of weiland en werd ook wel ‘Grasshopper’, sprinkhaan, 
genoemd. De piloot stond in direct radiocontact met 
de artilleristen en kon vanuit de lucht het vuur van 
kanonnen nauwkeurig leiden. Vijandelijke stellingen 
waren vanuit de lucht eenvoudig op te sporen. Maar 
de Duitsers wisten wat er zou gebeuren als hun 
gevechtsstelling werd ontdekt en ze hielden zich 
dan ook onmiddellijk gedeisd als ze een Dreuvige 
hoorden. Ze wisten dat ze bij ontdekking konden 
rekenen op een massief en dodelijk bombardement 
van de Amerikaanse artillerie, zo vertelden veteranen 
aan Stephen E. Ambrose die hen interviewde voor zijn 
boek Citizen Soldiers, Burgersoldaten.
Het vliegtuigje kondigde als het ware de komst van de 
bevrijders aan. Langzaam trok het zijn rondjes, steeds 
dichterbij. Het toestel verwierf in ons bevrijd gebied al 
snel verschillende bijnamen: de Spin, de Koffiemolen 
(vanwege het geluid) en in Maastricht zeiden ze: d’n 
Dreuvige, omdat dat langzame gecirkel, in combinatie 
met het sonore geluid, een nogal droevige indruk 
maakte. Die naam kwam later in de krant en werd 
algemeen overgenomen. 
De Piper Cubs van de 30e divisie hadden het kengetal 
‘44’ op de zijkanten geschilderd. Elk infanteriebataljon 
beschikte over twee van die vliegtuigjes. Ook ieder 
bataljon veldartillerie stonden twee vliegtuigjes als 
vuurgeleider ter beschikking. 

Een ‘dreuvige’ boven Voeren.

Een Grasshopper Piper Cub L4 verkenningsvliegtuigje (‘dreuvige’) in een weiland bij kasteel 
Altenbroek in Voeren. Het nummer ‘44’ op het vliegtuig is de code van de 30e divisie.
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Van vier in Maarland gesneuvelden kennen we nu de 
identiteit: Karl Berling, 28 jaar; Paul Dietrich, 36 jaar; 
Helmuth Heinze, 31 jaar en Alfred Nather, 37 jaar. Verder 
waren er nog zeker twee niet te identificeren lijken. Wat 
opvalt, is dat de gesneuvelden bijna allemaal dertigers 
waren, dus tot de ‘oude garde’ behoorden. Alle slachtoffers 
werden enkele dagen later in een massagraf op de 
begraafplaats in Breust aan de Groenstraat begraven.
De tragedie bij de boerderij Duijsens-Ernon maakte grote 
indruk op de inwoners van Maarland. 

Lakens in repen

Mia Duijsens vertelt dat ze als jong meisje in de Hoog-
straat woonde. Toen in de namiddag van 12 september 
de granatenregen op Maarland losbarstte, vluchtte 
ze met haar gezinsleden de kelder in. Ook het gezin 
Bessems, dat in de buurt woonde, kwam bij hen schuilen 
voor het oorlogsgeweld. Toen na enige tijd het schieten 
stopte, gingen haar broer Willy en vader Bessems bij de 
boerderij van Henri Duijsens poolshoogte nemen. Zij 
hoefden hiervoor maar door de huisweide te lopen. Wat 
ze rond de boerderij zagen, was verschrikkelijk. Overal 
lagen verminkte lichamen en binnen trof Willy zijn 
oom en tante in de kelder aan met een aantal gewonde 
Duitsers. De vrouw des huizes had alle witte lakens 
die ze in huis had in repen moeten knippen om genoeg 
verbandmateriaal te hebben. 
Ook de toen 11-jarige Laurent Schrijnemaekers heeft zijn 
herinneringen aan die twaalfde september opgeschreven: 

Dinsdag 12 september 1944. In de namiddag kwam 
het dorpsgedeelte nabij de woning van Henri (noonk 
Harie) Duijsens-Ernon aan de Spoorstraat in Maarland 

onder granaatvuur te liggen. Met tussenpozen vielen er 
granaten (inschieten) die gevolgd werden door meerdere 
granaatregens (uitwerkingsvuur). Ik was toen elf jaar 
(geboren op 6 augustus 1933) en kan me deze en volgende 
dag nog goed herinneren. Op het moment van de eerste 
granaatontploffing zat ik op het toilet dat zich in die 
tijd nog buitenshuis bevond. Met angst sprintte ik het 
huis in waar de overige zeven gezinsleden reeds naar de 
kelder waren gevlucht. Een in de keuken op de kachel 
staande inmaakketel bleef onbeheerd achter. Al gauw 
liet deze ketel, tussen het helse lawaai van overvliegende 
verkenningsvliegtuigen en ontploffende granaten door, 
met een eigen geluid horen dat het tijd werd om van het 
vuur afgezet te worden. Mijn pa riskeerde het om deze 
handeling te verrichten om dan snel naar de kelder terug te 
keren. Hierna werd het enigszins rustig, echter niet lang. 
In onze schuilplaats vroeg een ander geluid onze aandacht. 
Eerst wat gerammel van de afrastering. Vervolgens een 
krakend geluid. Dit moest afkomstig zijn van de droge 
takkenbossen die gereed lagen voor de bakoven. Er volgde 
gekerm en hulpgeroep door een mannenstem. Hierna 
hoorden we gestommel in de keuken. In de kelder hielden 
we de adem in. Pa verliet opnieuw de kelder om terug te 
keren met de mededeling dat in de keuken een gewonde 
Duitse soldaat lag. Zijn bloedend been rustte op een 
omgevallen stoel. Al snel kreeg deze situatie een vervolg. 
Laarzengetrappel gaf aan dat meer soldatenvolk op komst 
was. Enige Duitsers kwamen onze kelder in, regelden het 
een en ander en brachten wat stro naar binnen. Vervolgens 
haalden ze de gewonde naar de kelder en legden hem op 
het uitgespreide stro. Een granaatscherf had in zijn enkel 
een hevig bloedende wond veroorzaakt. We vernamen van 
hem dat hij van het Duitse Rode Kruis was en zelf gewond 
was geraakt toen hij een zwaar gewonde Duitser aan het 
behandelen was in de boomgaard achter ons huis. Zonder 
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schoen aan de gewonde voet en al kruipend had hij zich een 
weg gebaand naar ons huis. Door zijn aanwezigheid in onze 
kelder werd ons verblijf aldaar verre van saai.

Al gauw was het een komen en gaan van Duitse militairen. 
Er tussendoor hadden zich enkelen in ons huis verstopt tot 
ongenoegen van hun bevelvoerders. Onder dwang moesten 
ze de strijd weer gaan hervatten. Een stelletje werd bij de 
gewonde kameraad als oppas achtergelaten.

Aan het verblijf van de gewonde in onze kelder kwam ’s 
avonds laat een einde. Twee oudere boeren uit Maarland 
werden door de Duitsers gedwongen de gewonde met hun 
paard en wagen naar een lazaret te brengen aan de voet van 
de Keerderberg. In Heer hebben ze vermoedelijk paard en 
wagen met de gewonde kunnen overdragen en ze keerden te 
voet terug naar Maarland.

Enige dagen later is de beschadigde schoen van de gewonde 
Duitser in de boomgaard achter ons huis teruggevonden.

Plunderaars

Drie dagen later noteert schouwarts Pinckers 
gedetailleerd hoe hij de voorbije dagen veertig Duitse 
gesneuvelden heeft aangetroffen, sommigen geheel 
geplunderd, Granaatschot in linker hals. Tabak reeds 
uit zijn zakken gehaald, of Alleen hoofd met een stukje 
romp, geheel door elkaar geschoten zodat hij niet opgetild 
kon worden, Een totaal onbekende, geheel naakt, zonder 
papieren of identiteitsplaatje. Later bleek dat achter het 
front plunderaars actief waren, die gesneuvelde soldaten 
beroofden van bezittingen, wapens en kleding.

Ook juffrouw Scholten brengt, een week later, een bezoek 
aan Maarland. Zij spreekt met Henri Duijsens en noteert 
zijn ervaringen in haar dagboek:

Vanmiddag Maarland gaan verkennen. Het wachthuisje 
bij den overweg is erg gehavend en maakt den indruk of 
er herhaaldelijk doorheen is geschoten. De boomgaarden 
aan weerszijden van den landweg hebben erg geleden. 
Overal liggen heele of halve boomen op den grond, evenals 
afgerukte en verbrande takken. In het dorpje verscheidene 
huisjes die onbewoonbaar zijn geworden. Gelukkig geen 
dooden of gewonden. Op den terugweg tref ik den eigenaar 
van een flink aardig huis, dat ook vele sporen van den strijd 
vertoont. Hij vertelt dat hij op 12 september van ’s middags 
ongeveer 3 uur tot donker in de kelder heeft gezeten met 
40 duitse soldaten die op hun vlucht bij hem waren binnen 
geloopen. Ze hadden gelegen in den boomgaard naast zijn 
huis, toen er een Amerikaanse verkenner (vliegtuigje) 
kwam die hun aanwezigheid meldde. Er volgde onmiddellijk 
mitrailleurvuur waarbij 7 duitsers werden gedood en 3 
zwaar en 3 licht werden gewond. Ze vluchtten toen naar de 
kelder en namen de gewonden mee. Éen der gewonden was 
er vrééselijk aan toe. Het was een jonge man van 20 jaar. Een 
voet was nagenoeg afgeschoten. Er werd een noodverband 
gelegd, doch hij leed gruwelijke pijnen. Het was geen 
kermen, doch brullen. Telkens riep hij: Mutter, liebe Mutter. 
Hij verzocht naar het hospitaal gebracht te worden, doch de 
SS-luitenant beweerde dat het te gevaarlijk was en hij moest 
wachten tot het donker was geworden. Toen het eindelijk 
donker genoeg was, is er een roodekruis auto gekomen, om 
hem te halen. Maar (…... onleesbaar, waarschijnlijk stond 
er: hij overleed) vóór ze hem erin hadden. Gelukkig nog 
degenen die direct dood zijn.
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Van Eijsden naar Gronsveld en Heugem

Nadat de cavaleristen van het 113e squadron in de vroege 
ochtend van 13 september het centrum van Eijsden 
hadden bevrijd, werd de aanval richting Maarland, Oost 
en Rijckholt ingezet. De aanval zou lopen via de Rijksweg 
naar Heer en via de Heugemer- en Trichterweg naar 
Heugem en uiteindelijk Wyck-Maastricht. Een kleine 
complicatie was dat de vele boomgaarden en de heggen 
langs de bouwlanden zorgden voor een onoverzichtelijk 
situatie. 

Twee verkenningspelotons van troop C werden op pad 
gestuurd, aan weerszijde van de twee hoofdroutes. 
De weerstand die ze in eerste instantie ondervonden 
was gering. Maar tegen 10.00 uur begon de vijand hen 
met een 75 mm antitankkanon, een 20 mm kanon en 
twee mitrailleurs te bestoken. Op die vuurkracht van 
de Duitsers hadden de Amerikanen niet gerekend. Ze 
besloten zich wat terug te trekken en steun te vragen van 
de E-compagnie die uitgerust was met houwitsers. Het 
kostte tijd maar ze slaagden erin het antitankwapen met 
een directe treffer uit te schakelen en de andere zware 
wapens te vernietigen. Verder maakten de Amerikanen 
gebruik van granaten die boven de grond exploderen of 
al uiteenspatten als ze takken van bomen raken, zodat 
ook de Duitsers in de schuttersputjes niet meer veilig 
waren. 
De middag was al een stuk op weg toen de Amerikanen 
weer konden oprukken. Amerikaanse bronnen vermelden 
dat bij die acties 74 Duitsers zijn gesneuveld en meer 
dan honderd krijgsgevangen zijn gemaakt. Later op de 
dag zouden de Amerikanen nog eens een flink aantal 
krijgsgevangen maken. Bronnen van het 113e spreken over 
totaal 387 Duitsers, waaronder een bataljonscommandant 

De Amerikaanse cavaleristen van het 113e squadron krijgen bij Oost en Maarland 
te maken met hevige Duitse tegenstand. De schutter van een M8 gevechtsvoertuig 
vuurt salvo’s in de richting van de vijand.

Voor het doorbreken van de Duitse stellingen werd de hulp ingeroepen van de 
M4A1 Shermantanks van het 743e tankbataljon.
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met zijn volledige staf. Transporttrucks moesten uit 
de achterhoede opgetrommeld worden om iedereen 
afgevoerd te krijgen. (Een uitgebreide beschrijving van de 
gevechtshandelingen van het 113e squadron bij Maarland, 
Oost, Rijckholt en Gronsveld is opgetekend door Jan Weertz, 
januari 1993 in “13 September 1944: Bevrijd!”.)

De bevrijding van Maarland 

De bevrijding van Maarland door het 113e squadron 
verliep, na de beschietingen, vrij rustig. 
In de buurt van de Rijksweg vonden nog gevechten 
plaats waarbij, volgens ooggetuigen, een aantal Duitsers 
sneuvelde. Het zou gaan om drie tot zeven soldaten. In 
ieder geval lagen twee niet te identificeren doden in een 
weiland achter het café van Colla Wassenaar. De lijken 
werden door de OD’ers (leden van de Ordedienst, een 
tijdelijk zelfbenoemd gezag) van Eijsden met paard en 
kar opgehaald. 
Ook vond later Theodoor Kempener een dode Duitser 
ten zuiden van Rijckholt; hij was omgekomen door een 
granaatscherf.

Laurent Schrijnemaekers vertelt verder over die 13e 
september:
Deze dag verliep voor ons heel wat rustiger. Wel verbleven 
we tot in de namiddag in de kelder. De eerste Amerikanen 
verschenen zowel te voet als met legervoertuigen. 
Iedereen was opgetogen en ik ontsnapte aan de aandacht 
van mijn ouders zodat ik die dag nog onvergetelijke 
momenten (waarbij ook gevaarlijke!) heb beleefd, zoals 
de ‘bezichtiging’ van een zevental gesneuvelde Duitsers 
in de Spoorstraat en enkele verspreid liggende lijken in 
de boomgaarden en het ‘bijwonen’ van gevangenneming 

van tientallen Duitse soldaten door de Amerikanen op de 
erven van twee boerderijen (van Gérard Debeij en Frans 
Roosen).

De volgende dag liep Laurent met zijn vader Sjeng naar 
Rijckholt:
We brachten een bezoek aan de boerderij van vaders 
zus Fien (Schneiders-Schrijnemaekers). Door 
oorlogshandelingen had hier een brand gewoed. Op de 
heenweg kozen we voor de Processieweg (in die tijd in 
het Maarlands dialect ‘Sjtisjtraot’ genoemd). Destijds 
kwam die nog in Rijckholt uit op ’t Greuntsje. Nu wordt 
deze veldweg door de autoweg A2 onderbroken. Nabij de 
T-splitsing (Processieweg - Pannestraat) bevond zich kort 
bij de weg een graanmijt. Bij het passeren hiervan zagen we 
een dode man in burgerkleding liggen, zijn gelaat naar de 
grond gekeerd. Mijn vader veronderstelde dat het een Belg 
was. Waarom weet ik niet.
We vervolgden onze tocht zonder hem aan te raken. Of 
mijn vader over deze dode nog met iemand gesproken 
heeft, is mij niet bekend. De brand bij zijn zus was die dag 
voor hem het gespreksthema. Daarbij kwam nog dat hij 
onderweg vernam dat ook bij zijn zus Jeannette (Huijnen-
Schrijnemaekers) in Mesch (de Laathof) brand had 
gewoed.

De dode burger die Laurent en zijn vader tussen 
Maarland en Rijckholt zagen liggen, was Henri Digneffe 
uit Luik. Hij was gehuwd met Aluine Devillers. Henri 
was bankwerker van beroep. Van tevoren had hij in 
Mariadorp nog geprobeerd een kennis over te halen met 
hem mee te gaan, “achter de Duitsers aan”, zoals hij zei. 
Men kan alleen maar gissen naar zijn bedoelingen. 
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De bevrijding van Oost

De bevrijding van Oost op 13 september is voor de 
mannen van het 1e peloton van de C-troop van het 113e 
squadron geen eenvoudige klus. Duitsers hebben zich 
langs de weg van Breust naar Heugem en in de buurt 
van het kasteel Oost ingegraven. Ze zijn niet van plan 
zich zonder slag of stoot over te geven. Om 10.25 uur 
maakt het hoofkwartier melding van een vijandelijk 
antitankwapen bij Oost. De voortgang verloopt traag. 
Om 14.25 uur komt troop C in contact met de Duitsers 
en kraakt de linie waarbij mogelijk twintig Duitsers zijn 
gesneuveld. De rest wordt krijgsgevangen gemaakt.

Nico Vranken uit Oost vertelt over de bevrijding van zijn 
dorp: 

De Duitsers zijn massaal op de terugtocht richting 
Maastricht. Om de opmars van de Amerikanen te 
vertragen, moeten de Duitse militairen schuttersputten 
graven aan de rechterzijde van de Rullèj (Kasteellaan). 
De benodigde gereedschappen zoals schoppen en ‘bikkels’ 
moeten zij weghalen bij de burgers.
Wij zaten met twee families in de gewelfde kelder onder 
ons huis en de deuren mochten niet op slot. Plotseling 
werd er stevig op de deur gebonsd door een Duitse soldaat. 
Mijn vader (ex-krijgsgevangene als dienstplichtig soldaat) 
opende de deur en sprak de soldaat aan. Deze bleek 
afkomstig van de buurt van Aken. Mijn vader stelde de 
jongeman voor om bij ons in de kelder plaats te nemen en 
zijn uniform om te ruilen voor een overall en te wachten tot 
de Amerikanen gearriveerd waren.
Huilend wuifde hij het voorstel af, want zou de SS hem 

Duitse krijgsgevangenen worden vanuit Oost afgevoerd. 
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hier vinden dan stonden wij met z’n allen per direct voor 
een Duits vuurpeloton. Hij vertrok (rond tien uur) met 
graafgereedschap richting de Maas.
‘s Middags stopte er een Amerikaanse jeep met oranje 
doek over de motorkap op de kruising Dorpstraat/
Catharinastraat/Putstraat en tegelijkertijd vier lichte 
verkenningstanks op de linie haaks over de Rullèj tussen 
kasteel en Maas. De gevangen genomen Duitse soldaten 
(10 à 15 man) werden op een rij opgesteld voor de poort 
van de boerderij aan de Catharinastraat om gefouilleerd 
te worden. En wie stond erbij? Jawel, de jonge Duitser die 
graafgereedschap bij ons kwam weghalen. Wij hebben nooit 

meer iets van hem vernomen. Op 14 september werd mijn 
vader als ex-militair opgedragen om alle spullen, waaronder 
wapens en gesneuvelden uit de weiden en velden op te halen. 
Hij nam mij mee als helpende hand. 
Ook Twan Jacobs uit Oost herinnert zich de bevrijding:
Op 12 september tegen het donker worden kwam een Duitser 
op een fiets op de boerderij. Hij wilde perse overnachten. 
We lieten hem in de schuur bij de aardappelen. In de vroege 
ochtend vertrok hij weer richting Eijsden. ’s Morgens 
kwamen opnieuw Duitsers de boerderij op en eisten een 
paard met wagen. Ook broer Mattie moest mee. Nadat het 
paard (Jeanne) een Belgische merrie ingespannen was riep 
Mattie “allez Jeanne”, vervolgens liep het paard in draf 
met de Duitser op de bok de poort uit richting Maastricht. 
Mattie bleef achter. Een paar uur later (in de late namiddag) 
kwamen de Amerikanen in een soort tanks. Ze kwamen niet 
over de weg, maar door de weilanden. Later hebben we veel 
werk gehad met het herstellen van de afrasteringen. Toen 
een dag erna de Amerikanen met kar en paard melk kwamen 
ophalen, bleek het paard Jeanne te zijn. Het paard hebben we 
later weer teruggekregen. 
Er waren naar schatting 20 dode Duitsers in Oost vooral op 
d’n driej bij Rosenhout - Rompelberg. Dagen later, toen een 
boer voer voor het paard ging maaien, vond hij nog een dode 
Duitser in de klaver.

Fien Hartmann-Piters woonde tijdens de bevrijdings-
dagen bij haar ouders in de Dorpsstraat 10 in Oost. Het 
gezin telde vijf dochters. Voor de bevrijding hadden zich 
veel Duitsers in Oost ingegraven. De dag voor de bevrijding 
werden in een weiland langs de Maas nog vier koeien dood 
gevonden. Onze kelder was niet stevig genoeg en daarom 
beleefden we de bevrijding in de kelder van de buren, het 
gezin Pleumeekers. Plotseling werd op de deur geklopt en 
stonden twee Duitsers aan de deur die naar binnen wilden. 

De M-8 pantserwagen van staff sergeant Eastwood (C-troop, 113e squadron) 
omzeilt een Duitse wegversperring ergens in Zuid-Limburg (16 september 1944).
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Zij hebben de bevrijding in de kelder meegemaakt en zo gauw 
ze de kans kregen zich overgegeven aan de Amerikanen. 

Hoeveel Duitsers in Oost gesneuveld zijn, is niet 
bekend, twintig is veel. Ooggetuigen vertellen dat ook 
in de weilanden bij het kasteel gesneuvelde Duitsers 
gelegen hebben. Schouwarts Pinckers maakt geen 
melding van het aantal doden in Oost. Ook de OD 
rapporteert er geen. Dat er doden zijn gevallen, is 
zeker, maar hoeveel staat niet vast. Pinckers meldt op 
14 september dat de lijken uit Oost en Moelingen totaal 
naakt geplunderd waren. In ieder geval is in Oost geen 
Amerikaan gesneuveld zoals wel vaker beweerd wordt. 
Het aantal Duitse krijgsgevangenen in Oost was groot, 
vele tientallen.

Jeep was eerst een striphondje

De wereldberoemde Amerikaanse Jeep, een 
kleine terreinwagen die officieel Willys Overland MB 
heette, werd aanvankelijk General Purpose Vehicle 
(G.P.V.) genoemd, een voertuig voor algemeen 
gebruik. Het was voor het leger ontworpen en had 
vierwielaandrijving, een eenvoudig en robuust 
wagentje, waarop vaak een mitrailleur werd 
gemonteerd. 
Dit GP-voertuig werd in gebruik genomen in de 
eerste oorlogsjaren. In die tijd deed in de beroemde 
stripboeken van Popeye the Sailorman het ondeugende 
hondje Eugene the Jeep zijn intrede. 

Zo werd de GP (spreek uit: DzjiePie) al snel Jeep: een 
donderse deugniet met magische krachten. Vanaf 1946 
kregen allerlei varianten van de Willy’s Overland MB de 
officiële naam Jeep.

Kroniek parochie Oost-Maarland

Pastoor Wilhelmus J. Mulders van de Sint Jozefparochie 
Oost-Maarland heeft in zijn memoriaal (kroniek van de 
parochie) kort bericht over zijn beleving van de bevrijding. 
Mulders (1896 Berg en Terblijt-Maastricht 1966) was 
van 1941 tot einde 1952 pastoor van de Sint Jozefkerk 
en daarna tot 1964 in Amstenrade. Daarna ging hij 
naar Eijsden, met emeritaat. Hij overleed in 1966 in 
Maastricht.
Mulders noteerde:
Begin september liepen de geruchten dat de geallieerden 
reeds Luik zouden gewonnen hebben en in de richting van de 
Hollandsche grens oprukten. Onze hoop begon te herleven. 
Dagen achtereen trokken groote karavanen Duitsers over 
den Rijksweg alles met zich meesleurend. De mensen zaten 
in angst en spanning. Wat zou er gebeuren? Overal zochten 
de mensen een onderkomen in kelders. Op de pastorie vond 
nog onderdak de familie Jan van Proumeren-Henssen met 
hunne beide kinderen Liesje en Ninette. Dinsdagavond 12 
september bereikte ons het bericht dat de eerste Amerikanen 
Eijsden hadden bereikt. In de middag van 12 september lag 
Maarland voortdurend onder granaatvuur. Een twintigtal 
Duitsers had zich verschanst rondom het huis van den 
kerkmeester Henri Duijsens-Ernon aan de Spoorstraat 
en op dezen regende het granaten uit het geschut van de 
Amerikanen. Het geronk van vliegtuigen was niet van de 
lucht. Het huis van Duijsens werd zwaar beschadigd en ook 
het huis van J. Goossens aan de Kapelstraat (Hoogstraat). 
De boomgaarden in de buurt leken een slagveld. Bij ’t huis 
van Duijsens sneuvelde een zevental Duitsers, uit elkaar 
gereten door de granaat splinters.
Woensdag 13 september ’s morgens werd in de parochiekerk 
een H. Mis opgedragen ter eere van Joseph onzen patroon 
om zijn bescherming over de bewoners van (de parochie) 
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Oost-Maarland af te smeken. Overal rondom de kerk hadden 
de Duitsers zich ingegraven. Het zou een spannende dag 
worden. Het regende granaten rondom ons dorpje. Maar 
gelukkig, eindelijk tegen 4 1/2 uur (16.30 uur) ’s avonds 
verschenen plotseling vijf Amerikaanse tanks in de weide van 
P. Janssen naast de pastorie. Maarland was vrij en na korte 
tijd kon Oost hetzelfde lot deelen. Eindelijk vrij. De vlaggen 
werden uitgestoken en er heerschte groote vreugde over onze 

bevrijding. ’s Anderen daags ’s morgens werd een hoogmis 
in dankzegging opgedragen. Wij kunnen O.L. Heer niet 
dankbaar genoeg zijn dat Hij ons op de voorspraak van H. 
Joseph zoo wonderbaar heeft gespaard. Niet een parochiaan 
kreeg eenig lichamelijk letsel. Moge geheel Nederland nu 
ook spoedig bevrijd worden. In die spannende dagen werd de 
heele inventaris aan misgewaden ondergebracht in de kelder 
van Pierre Jacobs-Houten, Sint Jozefstraat. 

September 1944, deze foto is gemaakt door de Amerikaanse korporaal Small. Kinderen komen op het schoolplein kijken naar hun bevrijders en hopen op chocolate en 
chewing-gum. Het schoolgebouw is bezet door medische troepen van het Amerikaanse leger. Schooltijd werd voor de jeugd nu weer vakantietijd. Vlnr: Lisa Alberts, Colla 
Alberts, Chretien Tossings, Lies Moonen, Liesje van Proemeren, Alice Janssen (kijkt achterom), Mia Janssen, Thea Bax, Mathieu Pinxt, Annie Janssen op de arm bij haar moeder 
Corrie Janssen, Jeu Bessems, Tinie Janssen, Mathieu Tossings, Lies Janssen en een onbekende baby met wit mutsje. 
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De bemanning van een M8-gevechtswagen van het 113e squadron wordt enthousiast ontvangen door de paters Dominicanen van Rijckholt.
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Bevrijding Rijckholt 

In de middaguren van 13 september, zo rond 14.00 - 14.30 
uur, vielen de cavaleristen van het 113e over de Rijksweg, 
vanuit het zuiden, Rijckholt binnen. De Duitsers hadden 
tegenover de meest zuidwestelijke boerderij geschut 
opgesteld om de Amerikanen op te vangen. Maar die 
maakten daar korte metten mee. Bij die actie sneuvelden 
de twee Duitse soldaten die het geschut bemanden. 
Een Duitser was meteen dood, de andere werd nog door 
de dominicanenpater Th. Korstenbroek O.P. van het 
nabije klooster bediend, maar overleed korte tijd later. 
Verteld wordt dat bij het ophalen van de gesneuvelden, 
Rijckholtse omstanders protesteerden tegen de ruwe 
manier waarop de Eijsdense OD’ers met de lijken 
omgingen. Deze OD’ers zouden toen iets gezegd hebben 
in de trant van: “Nu zijn wij hier de baas.” De namen van 
de twee gesneuvelden zijn niet bekend en waarschijnlijk 
zijn ze in het massagraf in Breust begraven. 

Mitrailleursnesten

Aan de andere zijde van Rijckholt iets noordelijker 
van de Steenstraat, stond aan de rechterkant van de 
Rijksweg ook een Duits mitrailleursnest. Waarschijnlijk 
waren de Amerikanen ook hierover getipt door hun 
verkenningsvliegtuigje. Zij verlieten de Rijksweg en 
gingen via de Groenstraat evenwijdig aan de Rijksweg 
door de weilanden achter de huizen om naar de 
Kasteelstraat. Zo konden ze het mitrailleursnest van 
opzij benaderen. De Duitsers hadden inmiddels eieren 
voor hun geld gekozen en waren gevlucht. Wel zagen de 
Amerikanen bij de kerk Duitsers in looppas de Rijksweg 
oversteken. Daar werd prompt op gevuurd.

Bevrijding van het zusterklooster

Toen de bevrijders bij het dominicanenklooster 
arriveerden, kwamen twee Jezuïeten (fraters) aangelopen, 
die in het zusterklooster aan de Voerenstraat verbleven. 
Zij vertelden dat daar nog Duitsers waren. Reden voor de 
commandant van het 1e peloton, eerste luitenant Martin 
J. Grady, met drie M5A1 tanks via de Steenstraat naar 
het zusterklooster te rijden. Twee tanks bleven bij het 
dominicanenklooster achter.
Bij aankomst bij het klooster zag Grady dat rond het gebouw 
een hoge muur stond. Zelfs vanuit de geschutskoepel van 
de tank had hij geen goed zicht op het kloosterterrein. 
Dit maakte hem nerveus en voorzichtig. Hij vermoedde 
dat de ijzeren toegangspoort afgesloten was en gaf zijn 
tankchauffeur opdracht de poort te rammen en naar 
binnen te rijden. Omdat de commandant geen vijand kon 
ontdekken, beval hij de schutter, Warren (Wally) Lobers, te 
vuren. Stofwolken en stukken van het gebouw vlogen door 

Het zusterklooster aan de Voerenstraat in Rijckholt.
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de lucht. Even later ging de kelderdeur open en kwamen 
de Duitsers naar buiten. In het Duits werd hen opdracht 
gegeven zich over te geven en hun wapens in te leveren. Een 
van de fraters liet Grady op niet mis te verstane wijze weten 
dat hij de aangerichte schade niet kon waarderen. Grady 
kon daar begrip voor opbrengen, maar hij wilde geen risico 
nemen. Zijn peloton had in de voorafgaande maanden in 
Frankrijk nogal wat mensen verloren.

Een bijzondere buit, een unieke mitrailleur

Een van de geestelijken wist nog te melden dat zich 
ten oosten van het zusterklooster Duitsers met een 
mitrailleur ingegraven hadden. Daarop nam een van 
de tanks een strategische positie in en de Amerikaanse 
officier riep vervolgens in zijn beste Duits: “Alles Deutsche 
Soldaten ergeben. Komme aus und wir nicht schiessen.”
Vanuit de met bomen beplante berm kwamen toen 
veertien bewapende Duitsers te voorschijn. Ook het 
tweetal van de mitrailleurspost gaf zich over. Zij waren 
opgelucht dat hun zinloze strijd ten einde was. De 
Duitsers werden afgevoerd en gevoegd bij de andere 
krijgsgevangenen. Twee GI’s namen de achtergelaten 
mitrailleur mee. Het wapen bleek een uniek soort 
Tsjecho-Slowaakse lichte mitrailleur te zijn. Daarop 
werd besloten het wapen niet - zoals gebruikelijk was - te 
vernietigen, maar mee te nemen.

Duitsers geven zich over

Bij het dominicanenklooster was inmiddels ook de 
squadroncommandant luitenant-kolonel Allan D. Hulse 
gearriveerd. Hij werd begroet door blije Rijckholtena-

ren. Verder zag hij rijen 
met krijgsgevangenen die 
moesten wachten tot ze 
afgevoerd werden. Plotse-
ling staken iets naar het 
noorden weer drie Duit-
sers rennend de Rijksweg 
over. Daar doken ze door 
de heg een greppel van 
een meter lager gelegen 
boomgaard in. Onmid-
dellijk werd een jeep met 
mitrailleur erop afge-
stuurd. De Duitsers, van 
wie een aan zijn onder-
been gewond was, gaven 
zich over, waarna een 
Amerikaan de gewonde 
Duitser verzorgde. Ook kregen de Amerikanen te horen 
dat zich in een schuur in de buurt Duitsers ophielden. 
Met een tank en de commandojeep gingen ze erop af. 
Luitenant-kolonel Hulse vertrok weer naar de hoofd-
macht en hij nam de gewonde Duitser mee voor verdere 
medische behandeling.
Tijdens de bevrijding van Rijckholt sneuvelde geen 
Amerikaan, wel viel een aantal Duitsers. Men schat 
dat het er twaalf tot twintig waren, inclusief de zeven 
Duitsers die in de buurt van Rijckholt aan de Rijksweg 
door een granaatinslag om het leven kwamen. 
Gilles Jaspars uit Gronsveld beschreef enkele anekdotes 
over de bevrijding in de heemkundige uitgave Grueles. 
Zoals die over Rijckholtenaar Geel van de Weerdt. Hij 
ging op een rustig moment naar buiten en zag de eerste 
pantserwagens aan komen rollen. Verheugd riep hij naar 
zijn vrouw: “An, de Amerikanen zien hie”. Op het moment 

Luitenant-kolonel Allen D. Hulse, 
commandant van het 113e squadron.
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dat An naar buiten kwam ontstond een schotenwisseling 
tussen enige Duitse en Amerikaanse soldaten. An werd in 
een been getroffen, viel in een heg en Geel, die haar wilde 
helpen, werd in een bil getroffen door een kogel, door een 
granaatscherf in het linkerbeen en een schampschot aan 
het hoofd. De bewusteloze Geel werd door Pierre Frambach 

naar binnen gedragen en verzorgd door een kloosterzuster 
en een Amerikaanse legerarts, die ook de kogel 
verwijderde. Jaren later bleek, tijdens een onderzoek in 
het ziekenhuis in Maastricht, dat Geel nog metaalresten 
van de kogel in zijn bil had. Hij had er geen last van en 
daarom zijn ze er nooit uitgehaald.

Het afvoeren van Duitse krijgsgevangen na de gevechten in Oost en tussen Maarland en Rijckholt. 
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Op weg naar Gronsveld

Via de radio kreeg luitenant Grady’s eerste peloton 
opdracht verder ‘over de weg naar Maastricht’ te gaan. 
Zo trokken ze richting Gronsveld dat ze enige tijd later, 
zonder noemenswaardige tegenstand, grotendeels 
konden innemen.
Een dag eerder, op 12 september, werd in Gronsveld een 
deel van de woning van barones Van Voorst tot Voorst 
voor één nacht ingericht als lazaret voor Duitse soldaten 
die met huifkarren uit België werden aangevoerd. 
De bewoners, die op de bovenverdieping sliepen, 
herinnerden zich later nog goed dat zij de hele nacht het 
gekerm van de gewonden hoorden. Tegen de ochtend 
verlieten de laatste Duitsers de woning.

In de voormiddag van 13 september trokken in Gronsveld 
groepjes Duitse soldaten over de Hogeweg en de Rijksweg 
richting Maarland, waar al gevochten werd. Sommige van 
deze soldaten waren amper 17 jaar oud, maar er waren 
ook mannen van middelbare leeftijd bij. Ze gingen hun 
troepen in Maarland versterken. In de namiddag, rond 
13.00 uur, kwam een deel van hen terug. Ze hadden de 
strijd in Maarland opgegeven en gingen noordwaarts, 
richting Maastricht. Het schieten kwam vanuit Rijckholt 
dichterbij en werd steeds heviger. 

De bevrijding van Gronsveld op 13 september 1944 
gebeurde langs twee routes. Grady’s cavaleristen van 
het 113e squadron kwamen vanuit het zuiden, vanaf 
Rijckholt, over de Rijksweg en konden zonder veel strijd 
doorstoten tot in ‘Boven’-Gronsveld. (‘Boven’-Gronsveld 
is het deel dat aan de bovenloop van de Maas ligt; de 
zuidkant, ‘Onder’, ligt meer stroomafwaarts, richting 
Maastricht.) Een verkenningsjeep werd halverwege 

Rechts de voormalige woning van barones Van Voorst tot Voorst aan de Rijksweg in 
Gronsveld, waar op 12 september een Duits lazaret was gevestigd.

Een pantserwagen van het 113e squadron rond 17.30 uur gefotografeerd op de 
hoek Rijksweg-Stationsstraat Gronsveld. 
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Gronsveld en Rijckholt (bij Mommers) beschoten en 
keerde terug. Maar de opmars was niet te stuiten. 
Zonder noemenswaardige tegenstand te ondervinden, 
reden ze vergezeld van Sherman-tanks Gronsveld aan 
de zuidzijde binnen.

Math Damzo (hij woonde Boven in het dorp) vertelde:
Op 13 september rond het middaguur kreeg een Duitse 
motor-ordonnans bandenpech voor ons huis. De angstige 

Op zaterdag 16 september denderden deze 155 mm houwitsers, behorende tot de 
artillerie van de 30e divisie, over de Rijksweg Gronsveld. 
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Duitser werd door mijn vader geadviseerd in ons huis de 
komst van de Amerikanen af te wachten. Dat wilde hij graag 
onder voorwaarde dat mijn vader hem daarbij zou helpen, 
want hij was bang dat de Amerikanen hem anders zouden 
doodschieten. Toen de bevrijders kwamen heeft mijn vader 
hem naar buiten geroepen en hem overgedragen aan onze 
bevrijders. Om de angstige Duitser gerust te stellen, kreeg 
die meteen door een Amerikaan een sigaret aangeboden. 
Toen hij later werd weggevoerd, riep hij naar mijn vader dat 
hij hem nooit zou vergeten. 

Gejuich en gejubel

Bij de bevrijding van Gronsveld vielen geen slacht-
offers onder de burgerbevolking. Ook werd geen 
noemenswaardige schade aangericht. 

Toch hadden eerder de in hun kelders weggedoken 
inwoners de granaten over de huizen horen fluiten. Er 
kwam slechts een, vanaf de Kampweg afgeschoten, 
granaat neer aan de Holegracht. 

E-troops van het 113e en 125e squadron waren uitgerust met 75mm houwitsers.
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Piet Spronck opende, toen de eerste Jeep voor het huis 
verscheen, de voordeur en keek meteen in de loop 
van een mitrailleur. Kennelijk namen de Amerikanen 
gaan enkel risico, bang als ze waren voor eventuele 
Duitse sluipschutters. De vreugde onder de bevolking 
was groot. Maria Janssen vertelde: “Iedereen gaf 
hun bloemen, het was een gejuich en gejubel. Het 
Wilhelmus en Oranje Boven werden gezongen.” Midden 
in het dorp, op de Rijksweg ter hoogte van het huidige 
nummer 92 werd de bemanning van een pantserwagen 
verwelkomd door de vloeiend Engels sprekende barones 
Van Voorst tot Voorst. 

Hoera voor de Russen

Een groep feestvierders van ‘boven in het dorp’ trok al 
rejjende naar Rijckholt, met aan het hoofd kapper Bèr 

Hofman, voorzien van oranje sjerp en piston (soort 
trompet), en Gerrit van Megen met zijn ‘monika’. Bij 
Lies Wassenaar (nu café Riekelt) aangekomen riep een 
van de Gronsveldenaren die het blijkbaar niet zo goed 
begrepen had, tot grote verbazing van de Amerikanen, 
“Hoera voor de Russen, hoera voor de Russen….”. Al snel 
werden de feestvierders gemaand uiterste voorzichtigheid 
te betrachten en vooral niet richting ’t Broek te trekken, 
omdat zich daar nog enkele Duitse soldaten zouden 
ophouden. 

Felle tegenstand

Het ander gedeelte van Gronsveld werd bevrijd door de 
infanteristen van het 2e bataljon van het 117e regiment. 
Zij kwamen vanuit het oosten, vanaf Eckelrade, via de 
Kampweg Gronsveld binnen. Zij werden begeleid door 
mannen van de A-compagnie van het 105e bataljon 
genietroepen en ontmoetten op de Kampweg felle 
tegenstand. Het weerhield Kasj Waber er niet van 
gewoon zijn tuin om te spitten bij de Holegracht. “Ze 
hubbe mie plaots vuur neve mich te sjete es vuur mich te 
raoke”, zo reageerde hij op smeekbeden van de familie 
om de veiligheid van de kelder op te zoeken. Uiteindelijk 
gaf hij toe, na eerst zijn spa piekfijn schoongemaakt te 
hebben. Een minuut later sloeg een granaat in de tuin 
in, aldus Gilles Jaspars. 
Het 113e squadron trok vanuit Gronsveld in de richting 
van Heugem. Daarmee waren hun acties op het grond-
gebied van Eijsden-Margraten beëindigd. Ondanks 
de vaak felle gevechten sneuvelde daarbij geen enkele 
cavalerist.

Vuilnisbak leverde bijnaam GI

GI werd een populaire benaming voor de Amerikaanse 
militairen, zoals Nederland zijn Jan Soldaat heeft. 
De afkorting GI stond in de Eerste Wereldoorlog op 
vuilnisbakken van het Amerikaanse leger en betekende 
Galvanized Iron, vertind ijzer. 

Later werd de betekenis ook Governemental Issue (staats-
eigendom); die letters stonden toen ook op drinkbekers, 
helmen en andere stukken van de “persoonlijke stan-
daarduitrusting” van een soldaat. De afkorting is ook wel 
verklaard als General Infantry (gewone infanterist), maar 
ook marine- en luchtmachtmilitairen werden kortweg 
GI’s genoemd.
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Onderscheidingen

Vier mannen van het 113e werden door hun getoonde 
moed gedurende de gevechten near Ryckholt and 
Gronsveld op 13 september onderscheiden.
Van Troop C ontvingen Luitenant Roy C. Jordan en tweede 
Luitenant Richard S. Demory de Bronze Star wegens 
uitzonderlijk dapper gedrag. Demory, platoonleader 
(pelotonscommandant), verliet de veiligheid van zijn 
voertuig om eigenhandig een Duits machinegeweer en 
een bazooka uit te schakelen. 
Sergeant Glenn L. Roman was chauffeur van een M-8, 
een rupsvoertuig met een 75 mm houwitser en een 
mitrailleur, van Troop E. Bij de aanval op de Duitse 
stellingen raakten alle inzittenden van zijn voertuig 
gewond. Hij bracht zijn kameraden in veiligheid en 
stelde zich, ofschoon zelf gewond, beschikbaar als 
boordschutter voor een nieuwe aanval op de Duitse 
stellingen. Ook Roman ontving voor zijn actie de Bronze 
Star.
Sergeant Preston H. Rimes bediende een 75-mm 
houwitser in troop E. Tijdens een aanval op de Duitse 
stellingen met de M-8, werden de commandant, 
de lader en hijzelf gewond. Rimes nam, ondanks 
de verwondingen, het commando over, laadde het 
kanon zelf twee keer en het lukte hem daarmee een 
antitankeenheid uit te schakelen. Daarna nam hij plaats 
achter het machinegeweer en vuurde al oprukkend op 
de Duitse stellingen. Na de aanval, die uiterst succesvol 
was, verleende hij op professionele wijze eerste hulp aan 
de gewonden. Hij weigerde zelf te worden geëvacueerd 
voordat een nieuwe bemanning plaats had genomen in de 
M-8. Voor deze acties ontving Rimes de Silver Star. 

In bivak

Op het einde van de dag, zo rond 22.00 uur ziet de 
situatie bij het 113e squadron er als volgt uit: lieutenant-
colonel Allen D. Hulse heeft zijn commandopost 
ingericht in Maarland. De troepen die ingezet zijn bij 
de gevechtshandelingen (troop C, E en F) slaan hun 
bivak op ten noorden van Gronsveld. Hulse rapporteert 
dat hij die dag 370 krijgsgevangenen heeft gemaakt en 
naar schatting zijn er 70 Duitse casualties (doden en 
gewonden). 
Ook de dag erna blijven de mannen van het 113e squadron 
nog in de buurt van Gronsveld. 
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Aan de andere kant van de grens krijgt, iets later die 
avond om 23.10 uur, het 117e infanterieregiment het 
bevel de volgende ochtend op te trekken naar punt C, 
waarmee Eckelrade wordt bedoeld. Zij moeten dat doen 
onafhankelijk van de cavaleristen van het 113e squadron, 
die hun linkerflank moeten afdekken. Het doel van het 
117e zal die dag niet gehaald worden.
De Amerikanen gaan die ochtend achter Visé om, over 
Lorette en Mons, dwars door weilanden naar Berneau. 
En dan langs het riviertje de Berwijn naar het kruispunt 
Delahaut, waar de weg Moelingen/Voeren de weg 
Withuis/Battice snijdt.
De A-compagnie (1e bataljon) van kapitein Kent, die voorop 
gaat, wordt bij Delahaut bedreigd door een 20 mm kanon. 
Kent gebruikt een door de Amerikanen vaak toegepaste 
aanvalstactiek. Hij laat vanuit drie richtingen, links, 
door het midden en rechts, pelotons op het doel afgaan. 
Maar eerst moet sergeant Abbie Reviere prikkeldraad 
opruimen, dat de opmars kan hinderen. Hij kruipt 
door het veld en maakt de weg vrij voor zijn troepen. 

De D-compagnie geeft Reviere dekking en bestookt 
de Duitsers. Revieres actie inspireert zijn mannen, die 
onverschrokken op de Duitsers afgaan. Verschrikt door 
deze heftige aanval trekken de Duitsers zich dan terug. 
Sergeant Reviere krijgt voor deze en nog andere acties 
later dat jaar de onderscheiding Silver Star.

Tussen 8.00 en 9.00 uur komt de rest van het 117e 
regiment bij kruispunt Delahaut aan. Vervolgens trekt het 
1e bataljon in noordoostelijke richting, naar Mesch. Om 
10.00 uur passeert de A-compagnie tussen grenspaal 35 
en grenspaal 36 de Nederlandse grens. Een Amerikaan 
sneuvelt nog voordat de Nederlandse grens bereikt is, 
Leonard J. Hoffman van de A-compagnie.
Voorbij de Nederlandse grens stuiten de mannen van 
het 1e bataljon andermaal op hevige tegenstand. De 
Amerikanen moeten een open vlakte oversteken, terwijl 
de Duitsers vanuit hun stellingen aan de rand van Mesch 
goed zicht hebben op de naderende Amerikanen.

Het 117e regiment van de Old Hickory

Van de Rijksgrens naar de Rijksweg 
Het 1e bataljon en de strijd rond Mesch

In de avond van maandag 11 september trekt een aantal Duitsers van de 275e infanteriedivisie 

zich uit ’s-Gravenvoeren terug richting Mesch. Daar zijn café Van Hoven en de lagere school de 

enige gebouwen aan de weg naar ’s-Gravenvoeren. Op het schoolplein wordt een mitrailleur 

opgesteld en achter de wei van het café stallen de Duitsers hun materiaalwagens. Het café 

wordt ingericht als lazaret.

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   79 22-09-15   13:05



Café Van Hoven aan de Grijze Graaf in Mesch.

Het kruispunt Delahaut is genoemd naar het café op het kruispunt van de weg 
Eijsden-Battice en Moelingen-Voeren. 

Het kruispunt Delahaut in 2015.

Major-general Leland S. Hobbs, bevelhebber van de 30e divisie (links) en Colonel 
Walter Johnson, commandant van het 117e regiment.
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Leonard J. Hoffman, private 

first class

Leonard sneuvelde in de 
voormiddag van 12 september 
tussen Moelingen en Mesch. Hij 
maakte deel uit van het 1e bataljon 
van het 117e regiment. Leonard 
was 22 jaar. Zijn woonplaats 
was Reading, Berks county in 

Pennsylvania. Hij was de jongste uit een gezin van 
tien kinderen. Precies negen maanden voordat 
hij sneuvelde trouwde hij met Nora J. Lyons. Nora 
die in 1946 hertrouwde, vertelde in 1994 in een 
kranteninterview dat zij niet wist dat haar man bij Zuid-
Limburg begraven was. “He was a very sweet, marvelous 
person, and I am so sorry he was killed.” ‘Lenny’ zoals 
zijn familieleden hem noemden, was erg muzikaal; hij 
speelde piano en gitaar. Ook trad hij in een band als 
zanger op. Leonard ligt begraven in Henri-Chapelle in 
vak H rij 11 graf 51. In ’s-Gravenvoeren staat zijn naam 
op een oorlogsmonument. 

De Duitsers hebben zich stevig ingegraven in een 
boomgaard en vuren ook hier met 20 mm granaten op de 
mannen van A-compagnie, die de spits vormen van het 
1e bataljon. De bedreigde compagnie kan niet anders dan 
zich terugtrekken in een greppel langs de weg Moelingen-
‘s Gravenvoeren. Kent valt weer vanuit drie richtingen 
aan. Hij dirigeert een sectie lichte mitrailleurs onder 
leiding van luitenant John Maloney in de richting van de 
Duitse stellingen. Sluipend, schietend en soms rennend 
weten ze na verloop van tijd de Duitsers in de rechterflank 
onder vuur te nemen. De mortieren van de D-compagnie 
bestoken onophoudelijk de Duitse stellingen. Daarna 

wordt ook de aanval op de linkerflank en het centrum 
ingezet.
De felle strijd duurt enkele uren. Daarbij lijden de 
Duitsers flinke verliezen, volgens een ooggetuige moeten 
dat dertien doden en een aanzienlijk aantal gewonden 
zijn geweest. De gewonden worden voor zover mogelijk 
verzorgd in het lazaret en de doden worden de dag erna op 
een hooikar onder toezicht van Louis Reintjens van de OD 
weggehaald door gearresteerde NSB’ers.

Generaal gewond

Dit gevecht, dat in de Amerikaanse bronnen te boek staat 
als The Small-Arms Battle at the Border, levert meer op dan 
alleen een overwinning. Want een Duitse legerwagen 

Grenspaal 35 waar de Amerikanen voor het eerst de Nederlandse bodem betraden.
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rijdt op de weg van Voeren 
naar Moelingen, vóór 
het kruispunt Delahaut, 
nietsvermoedend in 
de richting van de 
A-compagnie, die direct 
het vuur opent. In de 
auto zit Generalleutnant 
Hans Schmidt, de 
bevelhebber van de 275e 
Duitse infanteriedivisie. 
Hij heeft die ochtend 
zijn hoofdkwartier in 
het parochiehuis van 
Banholt verlaten voor 
een inspectietocht langs 
het front. Schmidts 

chauffeur wordt gedood, zijn adjudant gewond en later 
krijgsgevangen gemaakt. Schmidt is door een kogel in 
zijn heup geraakt, maar weet in de richting van Mesch 
te ontkomen. In de auto ontdekken de Amerikanen even 
later een tas met strategisch belangrijke documenten. De 
Duitsers ondernemen dan verwoede pogingen de tas weer 
in handen te krijgen. Maar de documenten zijn inmiddels 
al overgedragen aan luitenant Elwoord G. Daddow van 
B-compagnie, die ze ongetwijfeld met rode oren heeft 
doorgebladerd.
Schmidt zelf kijkt in zijn rapport als volgt terug op die 
actie: 
In de ochtend van 12 september had ik met de voorhoede van 
de Amerikaanse troepen een zeer onaangenaam treffen. Om 
mijn troepen de nieuwe verdedigingslinie te verduidelijken, 
maakte ik samen met mijn ordonnansofficier een ronde 
langs de frontlijn. Ten westen van ’s-Gravenvoeren sloegen 
wij inderhaast een verkeerde weg in. Plotseling stuitten we 
vanuit het zuiden - ongeveer 80 meter - op een vijandelijke 
patrouille van 10 tot 15 man die daar een weg overstak. We 
werden onmiddellijk onder vuur genomen. Onze situatie 
leek uitzichtloos. Toch slaagden mijn begeleidende officier 
en ik erin uit onze auto te komen en terug een holle weg in 
te vluchten. Voor mijn chauffeur was het te laat, hij werd al 
direct bij de auto dodelijk geraakt. Toen wij zo een vijftig 
meter gevlucht waren, raakte mijn officier door een schot in 
zijn dijbeen gewond en werd daarna gevangen genomen. Zelf 
was ik in mijn linkerheup getroffen, zonder dat mijn botten 
waren geraakt. Ondanks de wond gaf ik niet op, met alles 
wat ik in mij had zocht ik, terwijl ik onder vuur lag, zonder 
dekking springend en kruipend een heenkomen. Zo bereikte 
ik na 200 meter in de richting van het dorp een bocht in de 
weg waar ik mij veilig waande. Als ik dan toch op ongeveer 50 
meter weer een andere Amerikaanse verkenningspatrouille 
ontdekte, wist ik dat ik voor en achter ingesloten was. Nu had 

Organisatieschema van het 117e regiment (de niet-vechtende eenheden ontbreken).

Captain John E. Kent, commandant van 
A-compagnie, 1e bataljon 117e regiment.
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ik geen andere keus dan dwars over 
het veld, gebruikmakend van elke 

mogelijke dekking in noordelijke 
richting te vluchten. Wat mij lukte. 

Mijn poging om met mijn eigen 
manschappen (Schmidt had inderhaast 150 man bij elkaar 
gecommandeerd) via een tegenaanval mijn achtergelaten 
kameraden nog te redden, mislukte. Het intensieve 
vijandelijke vuur - vooral vanuit het zuidwesten - drong 
ons terug en zorgde voor veel verliezen. Blijkbaar, schrijft 
Schmidt, was de patrouille die ik was tegengekomen de 
voorhoede van een grote groep. In ieder geval mochten wij al 
blij zijn dat we onze positie, tegen deze sterkere vijand, die 
ons bestookte met mortieren en granaten, een tijd konden 
blijven vasthouden. 

Ongelukkigerwijze had mijn ordonnansofficier onze 
verdedigingsinformatie van die dag bij zich. Daarom was het 
belangrijk met spoed tegenmaatregelen te nemen, zodat de 
vijand geen voordeel van onze plannen kon hebben. Het ging 
Schmidt waarschijnlijk vooral om de tas met strategische 
informatie. Maar zijn mannen kwamen terecht in een 
regen van kanonvuur van de 113e Veldartillerie, geleid door 
Russel Stewart, die hen vanaf de heuvels bij Eben-Emael 
aan de overkant van de Maas, vanwaar ze een zeer goed 
zicht op de Maasvallei hadden, onder vuur nam. 
Daarop werden de overige troepen, aldus Schmidt, direct 
van nieuwe orders voorzien en mijn commandopost die we 
’s morgens weer naar Bemelen verplaatst hadden, werd naar 
Vilt overgebracht. Ondanks mijn verwonding bleef ik bij 
mijn troepen om in deze kritische situatie het commando te 
kunnen blijven voeren.

Captain Robert C. Spiker, commandant van 
B-compagnie, 1e bataljon 117e regiment.

Luchtfoto uit 1944 van het gebied tussen Moelingen (linksonder) en Mesch 
(rechtsboven). Onder in het midden het kruispunt Delahaut.

Het grillige grensverloop tussen Moelingen en Mesch
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Mesch bevrijd

Kort na 14.00 uur, vier uur nadat ze de grens overschreden 
hadden, kwamen de eerste bevrijders Mesch binnen 
via de Bovenste- en Onderste Berneauweg en over de 
Moelingenweg. De laatste Duitsers waren verdreven en zo 
werd Mesch het eerst bevrijde dorp van Nederland. 
Het hoofd van de lagere school van Mesch, Jef Warnier 
(Eijsden 1909-Maastricht 1995), was de eerste inwoner 
van het dorp die de Amerikanen welkom heette in 
Nederland. Hij heeft zijn verhaal vele malen voor radio, 
tv en krant verteld. Daarvoor kon hij putten uit zijn met 
potlood geschreven verslag over de bevrijdingsperiode, 
waaraan onderstaande gegevens zijn ontleend.
De laatste oorlogsnachten bracht de familie Warnier 
door in de kelder van de ‘dienstwoning’ van de school 
aan de Grijzegraaf. Op 12 september rond half acht in de 
ochtend kwam een groep van circa 25 Duitsers op twee 
oogstkarren aangereden. Zij laadden twee stuks licht 
geschut af en kregen verder de opdracht in café Van Hoven 
een lazaret en nachtverblijf in te richten. Daarna, volgens 

Warnier, verdwenen de 
Duitse soldaten in de 
richting van de grens 
en groeven verspreid 
eenmansputten in berm en 
wei achter doornhagen. 
Tegen half tien hoorden we 
geweer- en mitrailleurvuur 
en we achtten het raadzaam 
ons in de kelder terug te 
trekken.
Rond half twaalf werd 
het dorp opgeschrikt 
door een enorme knal. De 

Duitsers hadden hun voorraad munitie, die op de karren 
was geladen, opgeblazen. Daarna was er nog hier en daar 
geweervuur te horen. 
Het bleef verder stil en omstreeks half een waagde 
Warnier zich naar boven. Daar stond een Duitser met 
de armen in de hoogte en voor hem een anders uitgedoste 
soldaat. Dat was ’t waar we naar gehunkerd hadden. Jef 
schreeuwde aan de kelderdeur Goddank, daar zijn ze! en hij 
rende de straat op naar de Amerikaan. Met een brok in de 
keel heette hij de militair van harte welkom in Nederland. 
Ondertussen kwamen uit de wei, door de heg, Amerikanen 
de Grijzegraaf op. Ook waren uit de ‘Onderste Bienderweg’ 
(=Onderste Berneauweg) enkele jeeps verschenen, die op de 
speelplaats werden gestationeerd. De aanblik van de eerste 
jeeps was ontgoochelend: sigarenkistjes op wielen - als ze 
daarmee de oorlog moeten winnen, het zag er somber uit!
De bewoners van café Van Hoven konden uit de kelder 
komen en aan een grote schoonmaak beginnen; het hele 
café lag bezaaid met verband en scharen. De muren en de 
vloer zaten onder het bloed.

Drie regeltjes 

Het memoriaal van de Sint-Pancratiusparochie in Mesch 
werd in die tijd bijgehouden door pastoor Herman 
Hubert Joseph Hanöver (geb. Kerkrade 18 februari 1902) 
Hij was kapelaan geweest in Houthem en Gulpen en 
pastoor sinds 6 januari 1944 in Mesch. Daar overleed hij 
plotseling op 20 april 1962. Slechts zeer summier heeft 
Hanöver bericht over de bevrijdingsdagen. De enige 
vermelding daarover zijn drie handgeschreven regeltjes: 
12 september 1944: Bevrijding van de Nazi’s. ’s Namiddags 
om kwart na vier is Mesch bevrijd van ’t Nazidom. De eerste 
Amerikaansche troepen trekken langs de pastorie over de 

‘Meester’ Jef Warnier uit Mesch (1909-1995)
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Brul Mesch binnen. (De Brul is een inmiddels verhard 
voetpad achter de pastorie).

Inkt voor sigaretten

Een van de officieren vroeg aan Jef Warnier hem de weg 
door het dorp te wijzen. Dat sloeg het schoolhoofd niet af: 
Graag, mijn eerste rit in een jeep! Er werd op bier 
getrakteerd, ik meen zelfs dat de pastoor enkele flessen wijn 
geofferd heeft. Een Amerikaan toonde belangstelling voor 
een fles inkt; de eerste transactie kwam tot stand: een pakje 
sigaretten Raleigh (ik heb ’t omhulsel nog) voor een potje 
inkt.
Tegen de avond trok de grootste groep Amerikanen door de 
wei naast de school richting Mescherhei. Een soldaat bleef 
achter en met hem werd de avond, bij kaarslicht, door-
gebracht, … zo goed en zo kwaad als het ging converserend, 
me ongans rokend aan de heerlijke Amerikaanse sigaretten. 

De soldaat bracht de nacht 
door in een bed van de fami-
lie Warnier die zelf weer de 
kelder was ingedoken. In de 
vroege ochtend vertrok hij, zijn 
kameraden achterna. Nog 
een laatste sigaret, Good bye, 
Good luck. Bij het afscheid 
maakte onze logé de indruk 
heel erg down te zijn en hul-
peloos. 

Naast huize Warnier lag een 
dode Duitser. Jef haalde een 
pasje uit diens zak waar-
uit bleek dat de gesneuvel-
de Wilhelm Härtel heette. 
Hij had dienst gedaan in 
Stalag 348. Stalag is de af-
korting voor Stammlager, 
een krijgsgevangenkamp 
voor manschappen en on-
derofficieren. Het bevond 
zich in Dnjepropetrowsk 
in het oosten van Oekra-
ine. Met die pas kreeg hij 
toestemming om bio-
scopen en soldatenclubs 
te bezoeken. Wilhelm 
overleefde de gruwelijke Ost-Feldzug tegen Rusland en liet, 
vlakbij de grens van zijn Heimat, het leven in het idyllische 
Mesch. Iets wat Warnier tijdens een interview in 1993 nog 
steeds niet goed kon bevatten: “En dan moet hij juist hier, 
vlakbij huis, sterven.”

De enige bekende foto van Amerikanen in Mesch op 12 september: een soldaat op 
zoek naar verscholen Duitsers.
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Gesneuvelden

De gevechten om Mesch hadden, zoals al is gemeld, de 
22-jarige private first class (soldaat 1e klas) Leonard J. 
Hoffman uit Reading Pennsylvania het leven gekost. 
Aan Duitse zijde vielen in ieder geval: de 25-jarige 
Unteroffizier Fritz Eichhammer uit Schönhofen; hij lag 
eigenlijk in de gemeente Moelingen en was geheel naakt 
en geplunderd toen zijn lichaam gevonden werd. 
Ook sneuvelden de 42-jarige Gefreiter Rudolf Hecht, de 
42-jarige Wilhelm Härtel, de 37-jarige Walter Zamzow 
en nog een niet geïdentificeerde soldaat. 

Bij de Meschermolen sneuvelde de 34-jarige Gefreiter 
Hans Schmelz. 
Molenaar Lippertz meldde dat er meer Duitsers bij de 

molen begraven waren, maar daar is achteraf niets van 
gebleken.
Burgerslachtoffers waren in Mesch niet gevallen, de 
schade aan gebouwen viel erg mee, met uitzondering van 
de zwaar getroffen hoeve De Laathof. 

De voorhoede van de Amerikanen trok via de Waardhof 
(een holle weg) en de Steenbergweg door, richting 
Mescherheide en Moerslag, het eindpunt van die dag. 

Twee dagen na de bevrijding werden nog drie Duitsers 
in Mesch krijgsgevangen gemaakt. 
Huisarts Pinckers noteerde in zijn dagboek: 
Bij Flamand in Mesch lagen Amerikanen in het stroo te 
slapen, bovenop drie Duitschers die onder het stroo lagen. 
Ze zijn later gevangen genomen.

De Ausweiss die Jef Warnier aantrof bij een gesneuvelde Duitser.

Op 12 september 1984, bij gelegenheid van veertig jaar bevrijding, werd in Mesch 
een monument onthuld aan de Grijze Graaf, de plek waar de bevrijders Mesch 
binnenkwamen.
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Naar Moerslag

Op weg richting Moerslag hadden de Amerikanen eerst 
nog af te rekenen met uit Voeren gevluchte Duitsers, die 
zich in de helling tussen Mesch en Mescherheide hadden 
ingegraven. Na die tegenstand te hebben gebroken, 
bereikten de Amerikanen via de Mescherheide tegen 
18.00 uur Moerslag. Amerikaanse artillerie had eerst 
zo’n 150 granaten op het gehucht afgevuurd om de 
Duitsers te verjagen. Toch werden de Amerikanen even 
later in Moerslag nog onder vuur genomen door drie 
Duitse soldaten, van wie er een werd neergeschoten en 
een verwond. Kort daarna werd een groep vluchtende 
Duitsers onder vuur genomen. Zij hadden in Maastricht 
een auto gevorderd van houthandel Severijns en 
probeerden vanuit Eijsden via Moerslag in de richting 
van Sint Geertruid weg te komen. Drie Duitsers werden 
gedood door de per radio gewaarschuwde Amerikanen. 

Daarna konden de bewoners van Moerslag hun bevrijding 
vieren. Het hele 1e bataljon en het hoofdkwartier sloegen 
hun tenten op in Moerslag. 
Jef Wetsels (1924-2011) uit Moerslag, toen 20 jaar, had 
in Visé een fotorolletje gekocht, toen hem duidelijk 
was dat de Amerikanen in aantocht waren. Hij maakte 
daar een aantal foto’s mee van de troepen in zijn dorp 
en het hijsen van de Nederlandse vlag aan zijn ouderlijk 
woonhuis.

De ochtend van 13 september: Sergeant Oscar Houser, D-compagnie, 1e bataljon van 
het 117e, hijst op verzoek van de familie Wetsels de Nederlandse driekleur aan de 
gevel van hun boerderij in Moerslag
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Op de vlucht 

Die avond ging sergeant Reviere met acht man van het 2e 
peloton A-compagnie op patrouille naar het iets noordelij-
ker gelegen Sint Geertruid. Via een bosweggetje bereikten 
ze de Eindstraat. Vanuit de huisweiden van de boerderijen 
hadden ze een goed zicht op de lager gelegen Bukel, de weg 
van Sint Geertruid naar Eijsden. Bovenaan die helling, vlak 
bij de kerk, hadden de Duitsers met karren een versper-
ring opgeworpen. Bewapend met Panzerfäuste waren ze in 
afwachting van de Amerikanen die, dachten ze, de Bukel op 
zouden komen. Het groepje werd door de Amerikanen even 
onder vuur genomen, waarbij een van de Duitse soldaten in 
een voet werd geraakt. Hij is nog door de Amerikanen ver-
pleegd en bij de familie Didderen achtergelaten. Zijn mak-
kers waren op de vlucht geslagen. Later die dinsdagavond, 
toen de Amerikaanse patrouille weer naar Moerslag was 
teruggekeerd, is hij door een Duitse patrouille opgehaald. 

Deur dichtgegooid

In 1984 vertelde de Moerslagse Jeannette Curfs haar 
herinneringen aan de bevrijding van het gehucht aan 
een journalist van Dagblad De Limburger. Ze heeft dan 
nog gewetenswroeging dat ik de eerste Amerikaan niet 
blijhartig heb begroet, zegt ze vol zelfverwijt.
Er werd gebeld. Ik deed open en voor mij stond een grote 
man met een helm op; een netje eromheen waarin takken 
waren gestoken. “American”, zei hij. “Oh” zei ik - alleen 
maar: “Oh” - en gooide de deur dicht. Ik dacht dat het een 
Duitser was, die wilde zien hoe ik reageerde. We waren er 
voor gewaarschuwd: Duitsers in Amerikaanse uniformen. 
Ik was bang dat ze Jules (haar man) en de jongens zouden 
meenemen.”
Al snel was het Jeanette Curfs duidelijk dat échte 
Amerikanen Moerslag hadden bereikt. Tanks gingen de 
infanteristen voor. Fruitbomen die in de weg stonden, 
werden aan de kant geduwd. Ook reden tanks dwars 
door de meidoornhagen, waarmee de fruitweiden waren 
omzoomd.
“Een van de Amerikanen sprak Frans”, herinnert Jeanette 
zich. “Jules en ik spraken ook vloeiend Frans. Jules had 
het op een internaat in Bokrijk geleerd, ik bij de zusters in 
Aubin-Neufchateau. Ik was er op school gedaan om Frans te 
leren, opdat ik voortaan met de boter naar Aubel en Visé zou 
kunnen.”
Een deur verder converseerde Gerard Frambach in 
het Frans met Amerikanen. Hij en zijn broers waren 
de bakoven aan het stoken. Fien Frambach wilde 
vlaai bakken. Ze had er juist twaalf opgemaakt. Grote 
Limburgse vlaaien, belegd met appelen die Jan Frambach 
niet veilingwaardig had bevonden. Ovenvers kon Fien 
Frambach de bevrijders een vlaaipunt presenteren. Ze gaf 
tot ze was uitgedeeld. Limburgser had het onthaal niet 

Duitse krijgsgevangenen worden op 13 september via Moerslag afgevoerd.
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kunnen zijn. De Amerikanen op hun beurt trakteerden 
op chocolate, chewing-gum, cigarets. Echte Amerikaanse 
sigaretten, waaraan de mannen gretig trokken. 
Binnen de kortste keren lagen de boerenschuren vol 
Amerikanen. Wachtposten groeven zich in en openden 
het vuur op Duitsers die uit het Savelsbos kwamen. “Een 
van hen werd gedood”, aldus Jeannette Curfs. “Pas tegen 
de valavond, toen de rust was weergekeerd, durfden we de 
koeien te gaan melken.” Landbouwer en loondorser Jules 
Curfs heeft die avond geweten dat hij de enige telefoon 
van Moerslag had. “Is het waar? Zijn de Amerikanen daar?”, 
vroeg men vanuit nog bezet gebied, vol ongeloof. 

Amerikanen marcheren in hun typische formatie (aan weerszijden van de weg) door Moerslag op weg naar Sint Geertruid.

Mannen van het 1e bataljon 117e regiment in Moerslag, in afwachting van hun 
opmars naar Sint Geertruid.
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Het 2e bataljon in actie 

Het journaal van het 113e cavaleriesquadron vermeldt dat 
om 12.00 uur het squadron bij kruispunt Delahaut (tussen 
Moelingen en Voeren) contact legt met het 2e bataljon van 
het 117e regiment. De infanteristen van het 1e bataljon zijn 
dan al in een hevig gevecht verwikkeld met de Duitsers in 
de boomgaarden voor Mesch. 
Het 2e bataljon krijgt om 12.35 uur opdracht westelijk van 
de weg Berneau - Withuis op te rukken. Een deel trekt 
Moelingen binnen en gaat van daaruit richting Hoog-
Caestert.

Theo Broers uit Moelingen was erbij toen de Amerikanen 
zijn dorp bevrijdden:
Ik zag als 11-jarige de Amerikanen rond 11.30 uur 
door Moelingen lopen. Geen tanks. De bevrijders zijn 
waarschijnlijks rechtstreeks van Lorette en Berneau 

gekomen langs de Berwinne door de weilanden. Er is 
nauwelijks gevochten. Er zijn geen burgerslachtoffers 
gevallen. Ook zijn weinig Duitsers in Moelingen gesneuveld. 
Wel zijn er nogal wat Duitsers tussen Berneau en het 
kruispunt Delahaut en Moelingen omgekomen. Ik weet dat 
er zelfs één een tijdje op het kerkhof van Moelingen begraven 
is geweest. In café Walpot tegenover de kerk werden 
de Duitse gewonden verzorgd. De Amerikanen werden 
ontvangen met fruit. Via Moelingen trokken ze verder, 
richting Zinkwitfabriek (rechts van het spoor) en vandaar 
naar Mariadorp.
‘s Middags ging iemand van Moelingen door het veld naar 
het Withuis en moest toen rechtsomkeert maken omdat ’t 
Withuis nog niet bevrijd was. De gesneuvelde Amerikaan 
bij Delahaut (Leonard Hoffman) is in een kist naar het 
gemeentehuis in Moelingen overgebracht.
Volgens andere ooggetuigen zouden in Moelingen 
minstens acht Duitsers krijgsgevangen zijn gemaakt.

Een tankdozer op de splitsing Moerslag-Bukel. Deze gevaarten werden gebruikt 
voor het opruimen van versperringen. 

Pierre Tossens uit Moelingen graaft met gezinsleden een schuilplaats voor de 
verwachte gevechten tussen Duitsers en Amerikanen. 

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   90 22-09-15   13:05



– Van de Rijksgrens naar de Rijksweg – 91

Van Moelingen naar Eijsden

Om 13.40 uur wordt gemeld dat een compagnie, versterkt 
met tanks van het 743e, oostelijk van de spoorweg optrekt 
en zich tussen de Voer en de Berwinne bevindt. In Hoog-
Caestert stuiten de Amerikanen op Duitsers die zich 
niet zonder slag of stoot overgeven. Later worden daar, 
in de huisweide van Rutten, twee gesneuvelde Duitsers 
gevonden, de 35-jarige Gefreiter Barthelomeus Kögl en 
de 36-jarige Obergefreiter Herbert Möcker. Barthelomeus 
heeft nog flink wat munitie en twee Panzerfäuste bij zich, 
Herbert is al voor een deel geplunderd. 
Een bewoner van de Kerenshof in Hoog-Caestert ziet rond 
15.00 uur de eerste bevrijders richting Mariadorp trekken.

De bevrijding van Mariadorp

Jean Arpots maakte de bevrijding van de woonwijk 
Mariadorp aan de rand van Eijsden mee. Die wijk 
was rond 1913 gebouwd voor werknemers van de 
Zinkwitfabriek, maar aanvankelijk woonden er tussen 
1914 en 1918 veel Belgen die waren gevlucht voor de 
gruwelen van de Eerste Wereldoorlog.
In september 1944 woonden wij in de Beukenlaan 14 in 
Mariadorp. Mijn vader werkte in Duitsland bij het Spoor. 
Van sommige huizen in Mariadorp waren door de bewoners 
de kelders doorgebroken, zodat men van het ene huis naar 
het andere kon, zonder op straat te hoeven komen. Er was 
dan altijd een extra vluchtweg. In onze laan had Warnier 
nog een radio kunnen achterhouden, waar mensen stiekem 
naar gingen luisteren. Het was dus niet voor iedereen een 
verrassing dat de bevrijders op komst waren. Al een tijdje 
van tevoren waren Duitsers die vrij massaal terug naar de 
Heimat wilden het teken dat verandering op komst was. 
De drukte op de Rijksweg trok nogal veel bekijks en zorgde 

wel eens voor sensatie. Eén dag voor de bevrijding vroeg een 
Duitser aan mensen die langs de Rijksweg stonden: “Warten 
Sie auf die Tommy’s?” Een jonge Duitser op een fiets vroeg 
zelfs de weg: hij wilde naar ”Die Mutti”.
Ook kon men de dag voor de bevrijding vanaf de watertoren 
van de Zinkwitfabriek zien dat de Amerikanen in Visé waren. 
De eerste Amerikanen kwamen via de Asseweg (laan van 
Zinkwitfabriek naar Mariadorp, nu Pisartlaan). Ze slopen 
van boom naar boom en waren erg op hun hoede.

Trucks van de 30e divisie rollen door Moelingen
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Sluipschutters

Lang heeft men aangenomen dat aan de Rijksweg, in 
de buurt van het parkje waar de Lourdeskapel staat, 
een Amerikaan, Arthur T. Andrew, was gesneuveld. 
Dat blijkt niet juist te zijn, want Arthur sneuvelde op 13 
september in de late namiddag bij het binnenrijden van 
Heer. Hij zat voor op een tank en werd gedood door een 
schot van een Duitse sluipschutter. Het verhaal van de in 
Mariadorp gesneuvelde Amerikaan kwam in de wereld 
omdat in de buurt van de Lourdesgrot in de ochtend van 
13 september op de Rijksweg een flinke plas bloed werd 
aangetroffen. Omwonenden meenden gezien te hebben 

dat een getroffen Amerikaan door zijn kameraden het 
nabij gelegen café was binnengedragen. Men wist dat ook 
in Mariadorp sluipschutters actief waren. Ooggetuigen 
vertelden dat een van hen het terugtrekken beu was en 
zich van een goed schootsveld voorzien had door boven 
aan de Boomkesstraat in een boom te klimmen. Zo kon 
hij van daaruit de langzaam oprukkende Amerikanen van 
het 2e bataljon van het 117e infanterieregiment bestoken. 
Het is mogelijk dat een van de Amerikaanse infanteristen 
gewond is geraakt. Maar gesneuveld is hoogst 
onwaarschijnlijk, omdat in de Amerikaanse documenten 
op die dag geen dode van dit bataljon wordt vermeld. Wel 
moest de Duitser in de boom zijn actie met zijn leven 

Groepsfoto van de officieren van het 
tweede bataljon 117e regiment, gemaakt 
in april 1945 in Magdeburg, Van links 
naar rechts: Captain Joseph Karmierski 
(chirurg), Major Harold Hoppe, in 
1944 als Captain commandant van 
E-compagnie, Lieutenant-colonel Ben T. 
Ammons, commandant tweede bataljon, 
Lieutenant Herbert Avery, inlichtingen, 
Lieutenant Francis Gavell, bevoorrading, 
Lieutenant Sam Gaziano, hoofdkwartier 
compagnie.
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bekopen. Het was vermoedelijk de 34-jarige Unteroffizier 
Ernst Rost uit Düsseldorf. Verder sneuvelden op 12 
september daar in de Holstraat nog de 40-jarge Schütze 
Franz Annewanter, de 41-jarige Obergefreiter Anton 
Reitberger, de 42-jarige Obersoldat Josef Gusik en de 
22-jarige Schütze Franz Niespodziany. Bij de Lourdesgrot 
van Mariadorp wordt nog jaarlijks herdacht dat er een 
Amerikaan zwaar gewond raakte.

Bij het Withuis

Het Withuis, in die tijd de bewaakte grensovergang 
Nederland-België, moest nog iets langer op de bevrijding 
wachten. Langs de Rijksweg en ook in de weilanden 
naast de weg hadden de Duitsers zich in schuttersputten 
ingegraven. Ook hier sneuvelden Duitse soldaten en 
raakten er velen zwaar gewond. Rond 16.30 uur was het 
zover: de eerste Amerikaanse jeep reed de grensovergang 
over. Sjeng van der Cruijs (Eijsden 1906-1960), caféhouder 
bij het Withuis, schreef met krijt op de muur: “16.35 uur 
de eerste Amerikaan gezien bij het Withuis”. Mariadorp 
was toen al bevrijd.
De bevrijding van Withuis is ook weergegeven in het 
dagboek van Jet Deckers die er woonde:

Dinsdag 12 sept. ’44. Het is een onrustige nacht geweest met 
kanongebulder. Aan de morgen is het een paar uur rustig. 
De boeren kunnen gaan melken. Gisteravond hebben ze dat 
niet kunnen doen. Aan de middag wordt het een schieten 
van belang. Ze schijnen voor ons huis aan het vechten te 
zijn. De machinepistolen knetteren. We horen ze over het 

Het houten kruisje aan de Rijksweg in Mariadorp.
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kelderrooster lopen. Het is net of ze achter de grote stenen 
voor ons huis zitten. Tegen half twee horen onze buren 
Duitsers in de achterkeuken waar de deur niet gesloten 
was. Ze verstaan duidelijk dat er een zegt het huis in brand 
te steken. Als ze weg zijn gaan we direct kijken. Er is niks 

te zien. Moeder gaat eventjes in de kelder van de buren, 
waarvan we de scheidsmuur doorgeslagen hebben. Tot haar 
grote schrik ziet ze door het keldergat dat bij ons onder 
het afdak alles in lichterlaaie staat. Ze hebben de rogge en 
tarwe in brand gestoken. Het vuur dreigt door het keldergat 
te komen. Wat hebben we een half uurtje angst gehad. 
Onze buren, vader en mijn broers hebben kranig geblust. 
De konijnenhokken stonden in brand en niet één diertje is 
verbrand. We hebben ze allen gered. Een ogenblik dachten we 
dat we het vuur niet meester werden, maar gelukkig, na een 
half uur was alles in orde. Hadden we het vijf minuten later 
bemerkt dan waren we verloren geweest. Het hele huizenblok 
was dan een prooi der vlammen geweest. Onze Lieve Vrouw 
heeft ons beschermd. Dat zijn de laatste Duitsers geweest 
die wij hebben gehoord. Tegen de avond bemerkt mijn vader, 
die in de keuken gaat verduisteren, achter ons huis drie 

Bij de grensovergang Withuis worden de Amerikanen verwelkomd door blije 
Eijsdenaren.

Doortocht van een lichte M5A1 Stewart tank van het 113e squadron en infanteristen van het 117e op de Rijksweg aan het Withuis. 
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soldaten met de pistolen 
in de hand. Ze zijn anders 
gekleed dan de Duitsers. Hij 
is er echter niet zeker van of 
het Amerikanen zijn. Van 
nu af gaan we zo nu en dan 
boven achter de gordijnen 
kijken naar onze vrienden. 
Ons geduld wordt lang op 

de proef gesteld. Even bij half negen ’s avonds bemerkt mijn 
broer er twee tegenover ons in de struiken. Ze zitten daar 
gehurkt. Een paar meter verder zien we hun auto staan 
waarop we de Amerikaanse vlag zien. Nu zijn we er zeker 
van. Het zullen wel de eerste Amerikanen op Nederlands 
grondgebied zijn. Dat hopen we tenminste. In de kelder 
gekomen houden we een vreugdedans op onze bevrijding. 
We durven echter nog niet buiten te komen want de Duitsers 
schieten nog. We zullen wachten tot morgenvroeg om onze 
vrienden te begroeten. Wat duurt deze nacht vreselijk lang.

De Eijsdense stationsbuurt bevrijd

Ongeveer op dezelfde tijd dat de eerste Amerikanen de 
grensovergang aan het Withuis passeren, vechten hun 
kameraden zich een weg van de Zinkwitfabriek richting 
Stationsplein. De Duitsers bieden forse weerstand, maar 
moeten na verloop van tijd toch de vlucht nemen. Als de 
Amerikanen de stationsbuurt in handen hebben, stoppen 

de gevechten. Eijsden-centrum moet nog een nacht 
geduld hebben.
Huisarts Alfred Pinckers noteert die 12e september 
(“nevel, later mooi”) in zijn dagboek:
We zitten de heele tijd in de kelder en hebben uit het 
kelderraam de roodekruis-kar zien vertrekken. Daarna hevig 
schieten en van 18-20 u. spannende straatgevechten vanuit 
het keldergat gezien en de twee eerste Amerikanen over straat 
zien sluipen. Toch zakte ons de moed in de schoenen toen wij 
tusschen het mitrailleurvuur en ’t geweervuur door een mof 
per fiets, tergend langzaam, zagen voorbij rijden met het 
geweer op de rug en nog even later de kok der Jezuïeten per 
fiets. Om 20 u. hoorde ik door het keldergat Lamkin tegen zijn 
doove Fieneke roepen: “Dao zien ze” en iedereen stormde de 
straat op naar het station toe, waar een Duitse onderofficier 
met een schot door zijn voorhoofd nog tusschen de stoeltjes 
van café Klippert hing. Den Amerikanen werden bloemen 
gebracht en bij ambtenaar Croeze verscheen al de oranjevlag 
onder luid hoera. Wolfs de electricien, die met zijn vrouw bij 

Twee infanteristen van het 117e 
gefotografeerd door Pierre Deckers 
nabij zijn woning Withuis nr. 8. 
Handgranaten zijn onder handbereik 
aan de gordels bevestigd.

Café-restaurant Klippert aan het Stationsplein in Eijsden, waar op het terras een 
Duitser sneuvelde.
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ons was en Milard hebben de Amerikanen de hand gegeven, 
maar wij moesten van de straat af omdat het nog onveilig was. 
De telefoon bij ons ratelde aan één stuk door en overal konden 
wij de blijde tijding van onze bevrijding meedeelen, maar de 
meesten geloofden het niet (zelfs Fientje niet!) tot om 22 u. bij 
haar 2 Amerikanen in huis waren geweest. Uit Noorbeek werd 
opgebeld, dat de Amerikanen er al om 18 u. waren. (…..) Het 
huis van juffr. Theunissen is geweldig toegetakeld, van boven 
is alles kort en klein door 2 granaattreffers en in de kelder 
niets. Het huis van Vercauteren is gehéél uitgebrand. Overal 
daar in de buurt ruiten kapot.

Omgeven door de Eijsdense jeugd worden Duitse krijgsgevangenen op het Vroenhof afgevoerd door de Amerikanen.

Bevrijders gingen met veel plezier op de foto met dankbare burgers (vooral 
vrouwen!), zoals hier voor de woning van de familie Spauwen aan de Wilhelmina-
straat. Vanaf links: Soldaat Jerry Paddington, Annie Rethero, Sia Steensma, Marieke 
Spauwen en Alexander Stanley.
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De kok der Jezuïeten, die Pinckers noemt, was broeder 
Lamain. Hij hoorde bij een groep filosofiestudenten van 
de Jezuïeten die in een vleugel van het Ursulinenklooster 
in Eijsden verbleven. Rector pater Henri van Waesberghe 
vertelde over die middag van 12 september: Broeder 
Lamain was stellig onze belangrijkste huisgenoot. Hij was 
een omgangsbegaafde man met een zeer helder verstand en 
met zijn toewijding hield hij ons in leven. Toen hij zich in de 
(schuil)kelder begon te vervelen, kwam hij mij uiteenzetten 
dat de voorraad aardappelen practisch uitgeput was. 
Lamain wilde daarom per se naar Mesch en stiefelde 
op zijn fiets naar een bevriende boer, zodat er die avond 
toch voor iedereen een vol bord aardappelen kon worden 
opgediend! 

Einde eerste bevrijdingsdag

Aan het einde van de eerste bevrijdingsdag verbleven 
de bataljons van het 117e op de volgende locaties: het 1e 
bij Moerslag, het 2e ten noorden van Mariadorp (waar 
nu de rotonde richting Sint Geertruid is). Het 3e had, als 
divisiereserve, kwartier gemaakt ten zuiden van de weg 
Moerslag-Libeek. De divisiecommandopost bevond zich 
in Argenteau, terwijl de leiding van het 117e regiment 
in Mesch en die van het 119e regiment in Altenbroek 
(‘s-Gravenvoeren) waren ondergebracht.
Schmidt meldt in zijn rapport over de 12 september: 
“Felle gevechten waren er ook om Eijsden.” De Amerikanen 
hadden vanuit Visé via Moelingen Breust weten te 
bereiken. De Duitsers leden flinke verliezen, zelfs de 
bataljonscommandant kwam tijdens de gevechten om 
het leven. Zij hadden erg veel last van het artillerievuur 
dat geleid werd vanaf de overzijde van de Maas. De Duitse 
artillerie-batterij die die dag voor het eerst in actie kwam, 

kon hier weinig tegen uitrichten. Toch slaagden ze erin 
de Amerikaanse infanteristen een tijd tegen te houden. 
De luchtactiviteiten van de Amerikanen waren, volgens 
Schmidt, in die dagen relatief beperkt. Wel hadden de 
Duitsers veel last van enkele vliegtuigen die de dorpen en 
wegen van het strijdgebied observeerden, bombardeerden 
en beschoten.

13 september, 07.30 uur: een patrouille van de C-compagnie van het 1e bataljon 
voerde een verkenning uit naar Sint Geertruid en keert via de Bukel terug naar 
Moerslag.
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13 september: Sint 
Geertruid

Na de terugkeer 
vanuit de Eindstraat 
van de Amerikaanse 
avondpatrouille naar het 
bivak in Moerslag, de avond 
van 12 september, bleef 
het die nacht rustig in Sint 
Geertruid. Maar al vroeg 
in de ochtend van de 13e 
trok een grote legermacht, 
zo’n drieduizend 
manschappen infanterie, 
lichte pantserwagens en 

tanks, vanuit Moerslag het dorp binnen. Zonder nog één 
schot te lossen werd Sint Geertruid bevrijd. “De Duitsers 
hadden te veel haast om weg te komen”, zei Sjof Curfs 
uit de Eindstraat daar later over. Opvallend was dat de 
Amerikanen weigerden bloemen aan te nemen van de 
juichende bevolking. Ze hadden in Frankrijk wel eens 
meegemaakt dat er explosieven in de boeketten verstopt 
waren. 
De drie Old Hickory-bataljons kwamen door Sint 
Geertruid om hun doel van die dag te bereiken: het 
Maastrichtse stadsdeel Wyck en de rijksweg Maastricht-
Vaals-Aken bij Cadier en Keer. Overigens waren in die tijd 
vrijwel alle secundaire wegen in het Heuvelland, dus ook 
in en rond Sint Geertruid, onverhard en de Julianaweg 
bestond er nog niet.

Na terugkeer van de patrouille trekt het 1e bataljon, begeleid door Shermans van 
het 743e tankbataljon , via de Bukel op naar Sint Geertruid.

Een infanterist in de Dorpstraat.

Een GI neemt een rookpauze voor de woning van de familie Slenter aan de 
Dorpstraat, die later gemeentehuis werd.
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Eckelrade

De Duitsers waren inmiddels richting Eckelrade 
weggetrokken, op de hielen gezeten door de Amerikanen. 
Sjirra Jansen die aan de Molenweg woonde, was, zo gaat 
het verhaal, zo dapper een groep voorbij marcherende 
soldaten aanwijzingen te geven met de tip: “Dao zitte de 
Pruuse.” Maar hij schrok zich rot toen hem gevraagd werd: 
“Wass sagen Sie”? Jansen maakte zich zo stil mogelijk uit 
de voeten en verder onheil bleef hem bespaard. Mogelijk 
waren er in de ruim vier jaar bezetting amper Duitsers 
in Eckelrade geweest en had hij daarom het uniform niet 
herkend. Of er liep een Duitssprekende Amerikaan mee in 
de groep. 
Die anekdote is door Jo Lambie opgeschreven. Hij 
was in 1944 vijf jaar oud en woonde ook aan de 
Molenweg, tegenover de elektrisch aangedreven hout- 
en graanmolen, bij de splitsing met de veldweg naar 
Herkenrade. Vader Lambie zette een kist met Dr. Guyot-
peren voor de Amerikanen aan de straat, waar gretig 
gebruik van werd gemaakt. De Amerikanen dankten met 
enkele (…) dozen gevechtsrantsoenen. Daar zaten behalve 
sigaretten, kauwgom, chocolade en kaakjes ook dingen in 
die je kon opblazen. Pas vele jaren later kwam ik er achter 
dat deze eigenlijk een heel andere bestemming hadden, 
herinnert Jo Lambie zich. 

Rond 10.00 uur op de 13e september kwamen de 
Amerikanen vanuit Sint Geertruid door het veld bij de 
‘gats’ (in het verlengde van de Klompenstraat) Eckelrade 
binnen. Het waren de mannen van het 1e bataljon van het 
117e regiment. Kort tevoren was nog een groep van vijftig 
Duitsers, gadegeslagen door een aantal Eckelradenaren, 
richting Steenberg getrokken. Was het eenige minuten 
later geweest, had er een groote schietpartij met dooden 

op de plein gegeven, noteert pastoor F. Mullenders in het 
memoriaal (kroniek) van de parochie.
De pastoor en een aantal van zijn parochianen konden 
vanuit een stal de komst van Amerikanen uit de ‘gats’ 
zien. Vijf Duitsers die nog in de buurt waren renden een 
andere boerderij in en kropen daar in de stal onder het vee 
en werden krijgsgevangen gemaakt. Van hun kameraden 
was niemand meer te bekennen. 
De Amerikanen slopen met hun geweren in de aanslag 
langs de huizen. Iedereen hield zich zo stil mogelijk. Toen 
ze merkten dat niets gebeurde, hieven ze de geweren 
omhoog. Voor de inwoners was dat het teken dat ze naar 
buiten konden. Sommigen begonnen meteen met de 

Het 1e bataljon verlaat Sint Geertruid via de Hofstraat (thans Burg. Wolfsstraat) in de 
richting van Eckelrade, belangstellend gadegeslagen door enkele inwoners.
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bevrijders te praten en aanwijzingen 
te geven. Kort daarna rolden ook tanks 

het dorp binnen. De soldaten werden 
getrakteerd op koffie en fruit. 

Later is er buiten het dorp toch nog gevochten. In de 
namiddag hoorde men vanuit de bosjes bij Cadier en Keer 
en bij het Kraaienbosje richting Honthem schieten. Daar 
zijn toen ook Duitsers gesneuveld, vermeldt de pastoor. 
Hij noteert ook dat van Pinckaers twee koeien moesten 
worden geslacht en nog ergens een rund. Zodoende kregen 
we nog een goede portie extra vlees. Minder gecharmeerd 
was de pastoor van een flink aantal parochianen die 
de volgende morgen toen de kruitdamp nog pas was 
opgetrokken, als echte hyena’s uit waren op krijgsbuit en 
alles mee naar huis sleepten wat de Duitsers hadden 
moeten achterlaten.

Een hoop fietsen

Nico Gilissen uit Eckelrade weet nog goed:
Toen we pas bevrijd waren gingen we in de Eikenstraat 
kijken hoever de Amerikanen gevorderd waren, niet bewust 
van de nog aan de gang zijnde gevechten in het bos tussen 
Eckelrade en Honthem en Cadier en Keer. Er kwamen 
mensen met fietsen aan die zeiden dat de Duitsers daar in 
hun vlucht een hoop fietsen hadden achtergelaten die men 
daar zo kon meenemen. Daar stoof toen een grote menigte op 
af. Wij durfden dat niet. 
In de middag arriveerden enkele vrachtwagens met Duitse 
krijgsgevangenen, die werden op het schoolplein verzameld. 
Daar werden ze gefouilleerd. Al hun bezittingen moesten ze 

afgeven. Alles werd op een hoop gegooid, waar de omstaande 
kinderen van Eckelrade tussen mochten grabbelen. 
Na de bevrijding waren de Amerikanen nog maandenlang 
in en rond Eckelrade aanwezig. Eén kamp lag rechts van 
de Keerderstraat richting Cadier en Keer, toen nog een 
grindweg. Daar stonden ongeveer tien kanonnen voor kogels 
met een doorsnee van ca. 10 cm en 40 cm. Als kinderen 
maakten we vaak de beschietingen richting Duitsland en 
naar het noorden mee. We moesten tijdens de salvo’s onze 
oren afdekken. Daarna werden, na afkoeling, de grote hulzen 
onder ons verdeeld. Nu zijn in menig huis in Eckelrade nog 
van die hulzen op kasten of schouwen te vinden.

De Amerikanen tussen Eckelrade en  
Cadier en Keer

Vanaf Eckelrade trokken de mannen van het 1e bataljon 
van het 117e infanterieregiment in twee rijen door de 
weilanden richting Cadier en Keer. Hun opdracht was 
de Rijksweg Maastricht – Vaals in handen te krijgen. 
Hierbij kregen ze ondersteuning van het 1e peloton 
van het 743e tankbataljon. Bij Eckelrade werd een 
verbaasde Duitse ordonnans gevangen genomen, toen 
die nietsvermoedend met zijn motor de oprukkende 
Amerikanen letterlijk in de armen reed.
De infanteristen gingen niet over de weg, maar via 
de weilanden. Toen rond 11.00 uur de mannen van de 
C-compagnie, die voorop gingen, het hellingbos rechts 
van de Keerstraat naderden, zagen ze dat een aantal 
Duitsers zich aan de rand van het bos verschanst had. 
De compagnie opende daarop het vuur. Steeds meer 
eenheden volgden het voorbeeld van de C-compagnie 
en het duurde niet lang voordat elk beschikbaar wapen, 
van pistool tot 105 mm. kanon, zijn munitie afvuurde 

Captain Morris A. Stoffer, commandant van C-compagnie
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in de richting van een paar Duitsers. De Field Day, zoals 
de Amerikanen deze dag noemden in hun verslagen, 
eindigde een paar uren nadat het hellingbos was 
beschoten. No one ever found out if any of the Jerries were 
killed, aldus een Amerikaans verslag, niemand kwam 
ooit te weten of een van de moffen was gedood. 
En toch was dat wel degelijk het geval. Verschillende 
Duitsers sneuvelden bij dit spervuur. Twee van hen 
werden in het Blankenbergerveld begraven. Pas in 1954 
zijn de graven geruimd en de stoffelijke resten naar de 
Duitse militaire begraafplaats in het Noord-Limburgse 
Ysselsteyn overgebracht.

Bevrijding van Cadier en Keer

De Duitsers hadden goed ingeschat van welke kant de 
Amerikanen Cadier en Keer wilden binnentrekken. 
Daarom hadden ze aan de Rijksweg bij de Groenstraat 
geschut opgesteld dat richting het Eckelraderveld kon 
vuren. Veel kon dit niet uitrichten, omdat de GI’s van-
uit de lucht begeleid werden door verkennings-
vliegtuigjes. Toen de Amerikanen wisten waar het 
gevaar vandaan kwam, beantwoordden ze met gericht 
artillerievuur. In een mum van tijd was het Duits 
geschut uitgeschakeld.

Even tijd voor een snelle hap. Mannen van het 1e bataljon aan de maaltijd in de Limburgerstraat.
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Rond 14.00 uur bereikten de eerste Amerikanen de 
Rijksweg. Ze liepen in het dorp vlak langs de huizen, aan 
elke straatkant een rij. Dat het Amerikanen waren, was 
voor sommige dorpelingen een verrassing. De meeste 
dachten met Engelsen te doen te hebben, een enkeling 
hield het zelfs op Russen! 

Bij de eerste groep Amerikanen die Cadier en Keer bevrijd-
de, was ook soldaat Albert H. Strahle jr. van de B-compag-
nie. De 35-jarige Albert kwam rond 15.30 uur om het leven. 
Hij was in een weiland op de hoek Rijksweg-Bemelerweg 
zijn foxhole (schuttersputje) aan het graven toen hij getrof-
fen werd door onverwacht Duits vuur uit de richting van 
Berg en Terblijt.
In de geschiedenis van het 1e bataljon beschrijven de 
Amerikanen hun binnenkomst in Cadier en Keer: Toen 
het 1e bataljon Cadier en Keer bereikte, werden de soldaten 
begroet door een ‘opgedirkte’ dame die enthousiast, té 
enthousiast, alle GI’s flesjes limonade aanbood. Het bleek 
hier om een collaborateur te gaan die zich grote zorgen 
maakte om haar fraaie kapsel, dat de volgende dag door haar 
dorpsgenoten werd afgeknipt.

Pastoor Durlinger noteert in zijn parochieboek: 
Woensdagmorgen wordt bericht dat de Amerikanen in 
Noorbeek zijn. Tot 11 uur gebeurt echter niets. Toen begon het 
kanonvuur van de Amerikanen dat gericht was op het Duitse 
geschut. In een minimum van tijd werd dit geliquideerd. Een 
Amerikaans vliegtoestel cirkelde rond ter verkenning en gaf 
de Duitse stellingen door. 
Iedereen zocht een veilige beschutting in de kelder, schrijver 
dezes ook. Steeds hoorde men het gieren van de granaten. 
Omstreeks 2 uur werd het stil en vanuit de kelder hoorde 
ik dat de Amerikaanse soldaten in de Dorpsstraat waren. 
Vlug naar boven en hoera! De Yanks waren er. Terstond 

vroegen twee officieren in de toren te mogen gaan. Jammer 
genoeg bood deze geen vergezicht. De Duitsers hadden zich 
teruggetrokken bij Sibbe, Meerssen en Valkenburg. 
Gedurende drie dagen werd vanuit het Eckelraderveld over 
Cadier en Keer heen Valkenburg beschoten. Tegen zondagmid-
dag hield het schieten op. Valkenburg was toen ook bevrijd.

Hoeveel Duitsers in Cadier en Keer gesneuveld zijn, is 
niet met zekerheid te zeggen. In ieder geval de 24-jarige 
Unteroffizier Heinz W. Fiedler. Hij werd op een stuk land 
(op ’t Gruusselt) begraven. Toen enkele jaren later de boer 
een kledingstuk in zijn ploegijzers aantrof, vond men 
het toch tijd de stoffelijke resten over te brengen naar de 
begraafplaats in Ysselsteyn. 

Mannen van de B-compagnie, die pas Cadier en Keer bevrijd hebben, poseren gewillig 
voor een Keerder fotograaf. 
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Paar dagen rust

Cadier en Keer was niet voor alle bevrijders het eindpunt 
van die dag. Het 3e bataljon kreeg nog opdracht door te 
gaan naar Berg en Terblijt. Het 1e bataljon werd een paar 
dagen rust gegund. Tegen de avond werd in Cadier en 
Keer de commandopost van dat bataljon ingericht. De 
manschappen groeven zich in langs de Rijksweg. 
Rond 21.00 uur begonnen de Duitsers die zich in de 
buurt van Berg bevonden, opnieuw met beschietingen 

op de Amerikaanse stellingen, waardoor verschillende 
gewonden vielen. De meeste mannen bleven die donkere, 
regenachtige nacht wakker en zagen verdwaasde en 
verdwaalde Duitsers door hun gebied trekken. Er was 
zoveel onduidelijkheid dat Amerikanen uit twee naast 
elkaar gelegen stellingen elkaar begonnen te beschieten. 
Het gedenkboek van het 1e bataljon meldt hierover dat 
niemand werd gewond en het incident zeer vermakelijk 
bleek, toen de vergissing werd ontdekt.

Albert H. Strahle jr., private

Albert sneuvelde op 13 september in de late 
namiddag in Cadier en Keer. Hij hoorde bij de 
B-compagnie van het 1e bataljon van het 117e 
regiment. Albert werd geboren op 3 juni 1909 in 
Llano in Texas. Zijn ouders waren Albert sr. en Hellen 
Hurst. Albert was enig kind. Moeder Hellen stierf vrij 
jong en vader Albert sr., die in de olie-industrie zat, 
trouwde opnieuw. Het gezin verhuisde naar Mission 
(Texas), waar Albert jr. een groot deel van zijn jeugd 

doorbracht. Albert jr. doorliep in Mission de basisschool. Daarna ging hij 
naar het Edinburg Junior College en Schreiner Institute in Kerville (militaire 
academie). Op dit laatste instituut bleef hij waarschijnlijk maar een jaar. 
Een jaar voor het uitbreken van de oorlog trouwde Albert jr. met Lilian Pearson. 
Na hun huwelijk ging het echtpaar in McAllen (Texas) kort bij de Mexicaanse 
grens wonen. Hier werkte hij verscheidene jaren bij de Texas Company, een 
oliemaatschappij. Albert jr. en Lilian hadden geen kinderen. Het stoffelijk 
overschot van Albert jr. werd begraven in Fosses-la-Ville. Later, eind jaren 
veertig, liet zijn vader Albert jr. terugkeren naar zijn geboortegrond in Texas. 
Daar op de begraafplaats Laurel Hill in Mission (Texas) richtten zijn ouders 
een mausoleum voor hem op. In Cadier en Keer, hoek Bemelerweg – Willem 
Alexanderstraat staat een gedenksteen voor Albert jr.

Op 11 september 2009 werd op de hoek van de Bemeler-
weg en Willem-Alexanderstraat een gedenksteen 
onthuld als eerbetoon aan de Amerikaanse bevrijders 
en in het bijzonder aan Albert H. Strahle, die op die plek 
sneuvelde.
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Kelder vol

Frans (van Pierre) Mingels woonde aan de Rijksweg in 
Cadier en Keer in een boerderij naast de huidige bloemist 
Widdershoven: 
Er was op de dag voor de bevrijding nauwelijks verkeer over 
de Rijksweg, alleen nog enkele terugtrekkende soldaten. 
Tegenover ’t Waegske (nu Vendelstraat) stond een Duits 
kanon opgesteld. Het gerucht ging dat de Amerikanen 
onderweg waren, daarom vond mijn vader het in ons huis, 
zo dicht bij dat schiettuig, te gevaarlijk. Besloten werd 
naar familie in de Limburgerstraat te gaan, die had een 
grote stevige kelder. De grote dekenkist werd volgepropt 
met kleren en etenswaar en op een platte kruiwagen gezet. 
Wij wisten immers niet hoelang wij weg moesten blijven. 
Terwijl mijn medegezinsleden door ’t Waegske gingen, 
moest ik met mijn brede vol geladen kruiwagen omlopen 
via de verderop gelegen Hazesjtaeg (nu Groenstraat/ 
Groenpad).
Die nacht sliepen wij met meerdere families in de kelder. 
Deze zat helemaal vol. De mannen liepen zo nu en dan 
onrustig naar boven om poolshoogte te nemen en zaken te 
bespreken die niet voor kinderoren bestemd waren.
Het was al een eind in de ochtend, toen plotseling het geweld 
begon. De schotenwisselingen bleven vrij lang aanhouden, 
naar later bleek met het doel het Duitse kanon aan de 
Rijksweg uit te schakelen.
Plotseling werd het stil. Toen na een tijdje Nol Eijssen naar 
buiten ging om de situatie in ogenschouw te nemen, kwam 
hij al snel terug om te vertellen dat er veel soldaten in bruine 
pakken rondliepen. De volwassen mannen gingen voorzichtig 
kijken en één van hen riep: “dat zunt de Amerikane”. En 
inderdaad, daar kwamen ze aangelopen aan elke kant van 
de straat een rij. De pointman (degene die voorop ging) 
liep met een ernstig gezicht, iets voorover gebogen met 

De commandanten van het 1e bataljon 117 e regiment bij een bespreking van een 
aanvalsplan op Mariadorf (Duitsland), 16 november 1944. Van links naar rechts: 
Lieutenant-colonel Robert E. Frankland, commandant 1e bataljon, Captain Clifford 
W. Freedman, hoofdkwartier-compagnie, Captain John E. Kent (A-compagnie), 
Captain Stanley W. Cooper (D-compagnie), Captain Robert C. Spiker (B-compagnie) 
en Captain Morris A. Stoffer (C-compagnie).

Amerikanen poseren bij huis Herben aan de Rijksweg. Het zijn militairen 
die de tussen hen in geplaatste 81 mm mortier bedienen. De mortier is een 
‘krombaangeschut’ en kan op zeer korte afstand de vijand onder vuur nemen.
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het wapen in de aanslag. De anderen daarachter lachten 
en schudden de handen van de blije Keerdenaren. In de 
Kerkstraat reden toen al flink wat jeeps rond. Verder op 
mijn ontdekkingstocht zag ik dat uit de galmgaten van de 
kerktoren lange sprieten staken (radio antennes). Ook 
vloog een klein vliegtuig in bogen om de toren heen.
Na een tijdje vond mijn vader dat het tijd werd, alles weer op 
de kruiwagen te laden en terug naar huis te gaan. Onderweg 
zagen wij overal in de weilanden tussen de Kerkstraat en de 
Rijksweg Amerikanen en constateerden dat de afrasteringen 
kapot gereden waren.

Halverwege ’t Waegske werd het plotseling weer even 
spannend, toen wij niet veraf granaatinslagen hoorden. De 
Amerikanen zwaaiden dat wij onder hun voertuigen moesten 
gaan liggen. Naar later bleek waren de granaten in een 
weiland van de familie Dubois (boven aan de Keerderberg) 
terechtgekomen.

Executie bij Huize Sint-Joseph

De dag voor de komst van de Amerikanen vond even ten 
westen van Cadier en Keer, achter Huize Sint-Joseph, 
een moordpartij plaats. Op 12 september 1944 werden 
daar elf Belgische verzetsstrijders en een onbekende 
(waarschijnlijk een Wit-Rus) gefusilleerd. De Belgen 
maakten deel uit van verzetsgroepen uit de buurt van 
Maaseik. Op 10 september overvielen de Duitsers het 
schuiloord van de groep in Rotem (B), waar ze zich in de 
bossen schuil hielden. Veel verzetslieden sneuvelden of 
werden gevangen genomen. Een groep van 26 mannen 
en vrouwen werd in vrachtauto’s tot Maastricht gebracht. 
Van daaruit ging men te voet verder naar Heer. In de 
buurt van Huize Sint-Joseph werden de gevangenen in een 

kelder gestopt. De volgende dag werden twaalf mannen 
uit de kelder gehaald en tegen de avond zonder enig 
proces gefusilleerd.
De chroniqueur van Huize Sint-Joseph, broeder Jeroen 
Boekema, noteert die avond: We menen dat er vanavond 
tegen een uur of vijf, hier in het bos ’n stuk of zes mensen zijn 
dood geschoten. Het is echter te gevaarlijk om te gaan kijken.

Tekeningen uit het proces-verbaal van de burgemeester van Heer over de executies 
bij Huize Sint-Joseph.

Vier gefusilleerden lagen met het 
gezicht naar boven,

over deze vier lijken werden twee 
takken gespreid en daar werden de 
volgende vijf op gelegd met het gezicht 
naar beneden,

dan weer een paar takken en daarop de 
laatste drie geëxecuteerden.
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Op 12 september 1944 werden elf Belgische verzetsstrijders en een Wit-Rus 
gefusilleerd in een bosje bij Huize Sint-Joseph. De identiteit van de Rus is tot heden 
onbekend.

Op 12 september 1948 werd op de plaats van de executie een monument onthuld, 
een ontwerp van de Maastrichtse beeldhouwer Jean Weerts. Jaarlijks wordt in 
september bij dit  ‘Belgisch Monument’  een herdenking gehouden. Een eenvoudig houten kruis markeerde de executieplaats

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   107 22-09-15   13:06



– Het 117e regiment van de Old Hickory –108

Zeven verzetsmensen zijn twee dagen later in Gangelt 
(D) geëxecuteerd, de zeven overgebleven werden naar 
concentratiekampen in Duitsland overgebracht. Van hen 
overleefden drie de oorlog. (Zie ook pag. 122 en 123.)

Laarzengestamp

Keerdenaar M.J.A. Spronck, die in de meidagen van 1940 
bij het 1e Nederlandse regiment luchtdoelartillerie mee 
vocht om Nederland te verdedigen, heeft in 1970 zijn 
herinneringen aan de oorlogstijd in een uitgebreid verslag 
weergegeven. Over de bevrijding van zijn dorp schrijft hij: 
De ‘laatste’ nacht van 12 op 13 september bracht ik weer thuis 

door, dus gewoon weer in mijn 
eigen bed. Behoudens een paar 
mitrailleurratels was het nogal 
rustig gebleven die nacht. ’t Zal 
ongeveer half zes zijn geweest toen 
ik ontwaakte.
Na nog enige tijd van 
naslaap hoorde ik plotseling 
laarzengestamp. Dat moesten 
weer Duitsers zijn. Voorzichtig 
schoof ik het gordijn opzij en 
jawel daar gingen ze voorbij, een 
honderdtal moffen, straf in ’t 
gelid met nog honderd procent 
discipline.
Ze hadden geen vervoermiddelen 
bij zich, maar waren zelf zwaar 
behangen met handgranaten, 
mitrailleurs, kogelbanden en dan 
natuurlijk hun geweren, granaat-
werpers, dekens en ransels. Ze 

trokken de straat op (dit betekent in Keer oostwaarts). Ze 
keken intussen scherp in het rond en het leek me niet raad-
zaam het raam te openen.
Het waren de laatste geregelde troepen Duitsers die ik in 
Keer gezien heb. Echte achterhoedesoldaten schenen het te 
zijn, gehard door bijna 5  jaar ‘Krieg’. 
Toen ze verdwenen waren zijn we vlug opgestaan en hebben 
gauw ontbeten.
Ondertussen waren de mitrailleurs weer gaan ratelen in het 
Eckelraderveld en richting Honthem en toen ook het geschut 
opnieuw begon en enige granaten al achter de kerk insloegen, 
zijn we weer naar de Meussenhof gevlucht onder medene-
ming van wat proviand en kaarsen.
Daar zaten we dan weer in de kelder en hoorden het dreu-
nen van het geschut en de granaatinslagen in de weilanden. 
Gelukkig werd geen enkel huis getroffen, al sneuvelden hier 
en daar wel wat ruiten en vlogen de granaatscherven in het 
rond. Vader, die natuurlijk weer thuis was gebleven, had op 
de binnenhof vlijmscherpe, venijnige brokken en scherven op-
geraapt en verschillende nog jarenlang bewaard als souvenir. 

Als het buiten een ogenblik rustig was, slopen we voorzichtig 
naar de voordeur van de Meussenhof, om een blik te werpen 
op de Kerkstraat. Deze lag geheel verlaten, niets was te zien. 
De meeste mensen hadden hun deuren vergrendeld. Alleen 
een paar Duitse soldaten naderden uit het westen en werd er 
door een hond woedend geblaft bij de naastgelegen boerderij 
van de weduwe Spronck-van de Weerdt. Een der soldaten 
maakte korte metten met het beest en schoot het dood. Wij 
maakten dat we naar binnen kwamen, sloten de deuren 
daalden de keldertrap weer af, waar weer druk gebeden 
werd.
Het schieten en dreunen bleef aanhouden. In het middaguur 
werd gauw iets gegeten en toen maar weer afwachten. Op dat 
moment was het eerste gerucht in Keer doorgedrongen dat de 

Mathieu Spronck .
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Amerikanen nu werkelijk in aantocht waren. Een ‘koerier’ 
wist te vertellen dat ze Eckelrade al waren gepasseerd. Dit 
was doorgegeven per telefoon, die niet verbroken was en ook 
niet verstoord zou worden. De meest fantastische verhalen 
waren volgens de ‘reporter’ doorgegeven. Die Amerikanen, 
dat waren halve wilden, slordig gekleed en zelfs half naakt. 
Ze hadden rode gezichten en haren. We moesten erom 
lachen, maar bij de oudere mensen kon men de angst van het 
gezicht aflezen.

Om half twee was het weer rustig. We slopen naar de 
achterpoort, aan de zuidzijde van de boerderij en keken eens 
door een kier tussen de planken naar buiten.
Er was niets te zien, geen sterveling. Net wilden we de 
poortdeur helemaal opentrekken, toen plotseling een vijftal 
granaten in de huisweide met luid daverende knallen 
ontploften.
Haastig sloten we de poort en vluchten weer de kelder in. Nu 
ratelden de mitrailleurs onafgebroken, wel een klein uur lang.

“Een paar jagers”

Omstreeks kwart voor drie viel er een grote stilte. Geen schot 
werd meer gehoord, niets.
Om drie uur waagden we ons weer naar buiten, weer naar de 
achterpoort.
Door de kieren zagen we toen voor het eerst onze bevrijders, 
ongeveer 15 man in hun korte windjacks, het snelvuurgeweer 
in den aanslag voortlopend achter een jeep, waarop een 
kanon stond gemonteerd.
Dat waren ze dan, onze lang verbeide bevrijders. We hadden 
ze ons enigszins anders voorgesteld; wat hun kledij betrof 
weken ze helemaal af van de moffen.
Het leken wel een paar jagers. Toen we eenmaal zeker waren 

dat het in elk geval geen Duitsers waren, gooiden we de 
poort open en begonnen naar hun te zwaaien. Voorzichtig 
naderden ze, alle geweren en geschut op de boerderij en op 
ons gericht, alsof ze bang waren in de val te lopen.
Toen ze dan voor ons stonden stapte een officier op ons 
af en vroeg of we nog Duitsers hadden gezien het laatste 
uur. Aangezien ik de enige was die Engels verstond, heb 
ik hem maar te woord gestaan en verteld dat we sedert de 
voormiddag geen moffen meer hadden gezien. Spoedig 
naderden nog meer jeeps en soldaten te voet.
Nu werden de poorten van de Meussenhof wagenwijd open-
gegooid en over het binnenhof trok men de Kerkstraat op 
naar het Kerkplein. Nu kwamen ineens van alle kanten 
Amerikanen aanzetten. Het was alsof ze als paddestoelen uit 
de grond geschoten waren.(…)
Spoedig was nu de gehele bevolking uit de kelders en schuil-
hokken gekropen en men stond met groepen bij elkaar. De een 
feliciteerde de ander en iedereen was opgelucht.
Het rood-wit-blauw, jarenlang verboden, werd weer 
uitgehangen aan de ramen.
’t Was echt feest.

Amerikanen voor 
het woonhuis 
Spronck-Douven 
in de Limburger-
straat.
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Een tank van het 743e tankbataljon bij de Koepelkerk in Wyck-Maastricht. Tanks werden door de bevrijde burgers gebruikt om boodschappen en namen op te kalken. 
Rechtsachter op deze Sherman staat prominent ‘Huls-Liebeek’ geschreven. 
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Maar voorlopig nog maar voor kort! Want tegen kwart voor 
vijf begonnen de Duitsers met kanonnen terug te schieten, 
van achter Valkenburg.
De granaten ontploften nu ten noorden van ons dorp, in de 
Vossegaten, op de groene Rein en aan de Bemelerweg. Aan 
laatstgenoemde weg sneuvelde hierbij een Amerikaanse 
militair, zover bekend de enige Amerikaan die in ons dorp 
het leven liet. Hem breng ik na 25 jaar nog mijn hulde!

Het 3e bataljon op weg naar Terblijt 

Herkenrade

In de ochtend van 13 september kregen de mannen 
van het 3e bataljon van het 117e infanterieregiment, 
die de nacht ten zuiden van de weg Moerslag-Libeek 
hadden doorgebracht, de opdracht via Libeek en de 
Heerkuil op te rukken naar Herkenrade. Van daaruit 
moesten ze door de velden en via het Kraojebösjke naar 
Blankenberg, waar de Rijksweg (Maastricht-Vaals) 
moest worden overgestoken, richting Klein Welsden 
en ’t Rooth. Hun einddoel was de weg Maastricht-
Valkenburg. 

Rond het middaguur bereikte de K-Kompagnie, via het 
weiland van de familie Lanckohr, Herkenrade. Daar 
aangekomen werden de troepen onder vuur genomen 
door de kanonnen die opgesteld stonden achter de Geul in 
Valkenburg, waar de Duitsers sterk front hadden gemaakt 
tegen de oprukkende Amerikanen.

Kaartje van de opmarsroute van het 1e bataljon, gepubliceerd in Curlew, de officiële 
geschiedschrijving van dat onderdeel.
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Tijdens deze beschieting kwam de 70-jarige Maria 
Elisabeth Lanckohr-Bours om het leven. Zij stond in de 
poort van haar boerderij om de bevrijding van haar dorp 
mee te maken. 
Een granaatscherf trof ook de bevrijder Walter Kruszyns-
ki, die daardoor levensgevaarlijk aan zijn hoofd gewond 
werd. Kameraden verzorgden hem zo goed en zo kwaad 
als zij konden. Rond half twee werd hij door medische 
troepen opgehaald en afgevoerd naar een veldhospitaal in 
het Belgische Dalhem, waar hij na enkele uren overleed. 

Klein Welsden en ’t Rooth

Klein Welsden en ’t Rooth werden op 13 september in 
de late namiddag ook door het 3e bataljon bevrijd. De 
mannen kwamen vanaf de Sangerij via de Mössjepöt 
en door de rechts van de weg gelegen weilanden naar 
het gehucht. In eerste instantie hadden ze wat last van 
een Duitse afweerstelling, maar die werd met hulp van 
Amerikaans mortiervuur vrij snel buiten gevecht gesteld.
Een aantal mannen van ’t Rooth moest in de dagen voor 
de bevrijding in opdracht van de Duitsers schuttersputjes 
graven langs de Rijksweg in Keer. In Sibbe en Valkenburg 
werden mitrailleursnesten aangelegd. Dat graven was 
ook in andere dorpen verplicht, maar er werd wel iets voor 
betaald. 
De Duitsers schakelden voor graafwerkzaamheden 
van schuttersputjes en tankwallen vaker mensen uit 
de omgeving in. Desnoods werden ze thuis of op straat 
opgepakt en daartoe gedwongen. Het werk was niet 
ongevaarlijk vanwege de regelmatige beschietingen 
door Engelse vliegtuigen. Menigeen onttrok zich aan 
die werkplicht door een schuilplaats te zoeken op 
hooizolders, in schuren, mergelgrotten of de bossen.

Veel Roothenaren brachten de bevrijding in de 
mergelgroeven door en hadden van de gevechten zelf niet 
veel meegekregen. De meeste bevrijders kwamen vanaf 
Klein Welsden, niet over de weg, maar door de weilanden. 
Een kleine groep kwam vanuit Cadier en Keer. Onder de 
burgerbevolking vielen tijdens de bevrijdingsacties geen 
slachtoffers. Wel was er hier en daar aan de huizen en 
boerderijen materiële schade. 

Het echtpaar Lanckohr-Bours gefotografeerd op Paasdag, 9 april 1944. Op die 
dag droeg hun zoon Jozef zijn eerste H. Mis op in de kerk van Sint Geertruid. Vijf 
maanden later maakte een granaat een einde aan het leven van de vrouw des 
huizes. 
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Walter J. Kruszynski, technical sergeant 

Walther raakte op 13 september rond het middaguur zwaar gewond in 
Herkenrade. Hij behoorde bij de K-compagnie van het 3e bataljon van het 117e 
regiment. Walter werd geboren op 20 november 1914 Calumet, Illinois. Zijn 
ouders waren Franciszek (1882-1942) en Helena (1890-1964). Walter woonde 
nog bij zijn moeder. Hij werd in Herkenrade door een granaatscherf aan 
zijn hoofd getroffen. Na verzorging, eerst door zijn kameraden, daarna door 
medische troepen, overleed hij later die dag in een veldhospitaal in Dalhem 
(B). 

De dag erna werd hij in Fosses-la-Ville begraven. Toen zijn moeder de kans 
kreeg Walter naar Amerika te laten komen, gaf zij gelijk toestemming hem 
over te brengen naar het Holy Cross Catholic Cemetery, te Calumet City (Illinois). 
Daar werd hij op 26 maart 1948 naast zijn vader begraven. In Herkenrade 
ligt in de buurt waar hij gewond is geraakt, bij de waterput aan de weg naar 
Mheer, een gedenksteen.

De huidige rustplaats van Walter Kruszynski op de Holy 
Cross begraafplaats in Calumet City, Ohio (VS).

De put van Herkenrade, met op de achtergrond de 
boerderij waar in de ochtend van 13 september een 
granaatregen neerdaalde, die het leven kostte aan 
een Amerikaan en een inwoonster van Herkenrade. Op 
de steen voor de put is een gedenkplaquette voor de 
gesneuvelde Amerikaan aangebracht.
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Het exacte aantal gesneuvelde Duitsers is niet bekend, 
maar het waren er minstens drie. Hun lichamen 
lagen in of in de nabijheid van boerderij Nijskens. 
Een Duitser overleed in de boerderij op de canapé, 
hij was zwaar gewond en bloedde dood, omdat er 
onvoldoende verbandmateriaal voorhanden was. 
Want tot grote ergernis van de Amerikanen waren veel 
Duitse verbandkoffers gevuld met granaten in plaats 
van verbandmateriaal. Een andere Duitser lag voor de 
boerderij dood op straat en werd in de melkkamer op de 
betonnen vloer gelegd. Een derde gesneuvelde werd in 
een weiland aangetroffen.
De mannen van het 3e bataljon trokken via ’t Gasthuis 
verder naar Terblijt en kwamen daar omstreeks 18.30 
uur aan. Diezelfde avond nog bereikten ze de weg van 
Maastricht naar Valkenburg. 

Het 2e bataljon bevrijdt Gronsveld ‘Onder’

Het 2e bataljon had de nacht van 12 op 13 september iets ten 
oosten van Eijsden doorgebracht en kreeg opdracht vanaf 
Mariadorp naar Sint Geertruid op te trekken. Daar kregen 
de mannen het bevel als achterhoede van het 1e bataljon 
richting Eckelrade te gaan. Tegen twaalf uur kwam de 
opdracht naar Gronsveld af te buigen. Via Heer moesten de 
infanteristen dan richting Wyck-Maastricht trekken. Dat 
ging niet zonder slag of stoot. Bij het naderen van Gronsveld 
bij de Panhof en aan ’t Beeldsje stuitten de Amerikanen op 
hevig Duits verzet. 
Toen rond 15.00 uur een van de bewoners van ‘onder 
in het dorp’ door een spleet van de poort naar buiten 
gluurde, zag hij tot zijn verbazing een in een bruin (khaki) 
uniform gestoken soldaat aan het begin van de Kampweg 
staan, een soldaat die get ien z’n eige aon ’t wawele was: 

het was de eerste kennis-
making van de Gronsveldse 
bevolking met de walkie-
talkies, draagbare radio’s. 
De Gronsveldenaren die 
de bevrijding in de veilige 
mergelgroeven aan ’t Beuk 
hadden afgewacht, hadden 
de Amerikanen al eerder 
opgemerkt. Cel Dassen ver-
telde dat hij vanaf de ingang 
van een van de groeven zag 
hoe de Amerikanen Grons-
veld naderden, vanuit Eckel-
rade over de Kampweg en 
door De Panhof, tegenover 
de woning van Väös Houben.

Gevechten aan de Kampweg

Aan De Panhof sneuvelde een Amerikaan door eigen 
vuur. De bemanning van een Amerikaanse tank dacht 
vermoedelijk dat zich in een schuurtje (van Väös Houben), 
op de hoek van de Daorweg (de veldweg richting Cadier 
en Keer) en de Eckelraderweg, nog Duitsers bevonden. Zij 
vuurden er een granaat op af, die een groot gat in de muur 
sloeg. De Amerikaan, hoogstwaarschijnlijk Raymond 
Gargenes, die zich vlak bij de muur bevond, werd dodelijk 
in zijn hoofd getroffen.

Omzichtig en geruisloos vervolgden de Amerikanen 
hun opmars over de Eckelraderweg (Kampweg). 
Een kwartier eerder waren enkele Duitse militairen, 
die hun toevlucht hadden gezocht in de kelder van 

Lieutenant-colonel Ben T. Ammons, 
commandant van het tweede bataljon 
117,e regiment.
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familie Heynen, door hun officier richting Eckelrade 
gecommandeerd om de Amerikanen op te wachten. 
Op de hoek van de Vroendalsweg en de Kampweg 
(zuidzijde) gingen zij achter een heg in stelling. De door 
de boomgaarden oprukkende Amerikanen werden 
onder vuur genomen en er volgde een kort maar hevig 
gevecht. Volgens ooggetuigen zou dit gevecht aan vier 
mannen het leven hebben gekost, twee Amerikanen en 

twee Duitse soldaten. Een Amerikaan was niet op slag 
gedood. In stervensnood zou hij nog om zijn moeder 
hebben geroepen. Hij werd door kapelaan Delissen 
voorzien van de Laatste Sacramenten, waarna hij stierf. 
Bij ’t Beeldsje zouden twee dode Amerikanen ‘netjes 
verzorgd’ naast elkaar hebben gelegen, in tegenstelling 
tot twee verminkte Duitsers, die men had laten liggen 
zoals ze waren omgekomen. 
Een andere informant, de commandant van de 
Gronsveldse Ordedienst, spreekt veertig jaren later over 
meer dan tien gesneuvelde Duitsers aan ’t Beeldsje. 
Maar het kan zijn dat het hier een collection point 
(verzamelpunt) betrof van Amerikaanse en Duitse 
gesneuvelden, die van daaruit naar de begraafplaats 
vervoerd werden. Van één Duitser is de naam bekend: de 
24-jarige Oberfeldwebel Arthur Parchert. 
Het ooggetuigenverslag komt echter niet overeen met 
de Amerikaanse documenten. Die maken melding van 
het sneuvelen van één soldaat in Gronsveld, Raymond 
Gargenes. Een tweede militair, John W. Moses, raakte er 
zwaar gewond en stierf twee dagen later in een lazaret.

In ieder geval arriveerden de infanteristen, vergezeld van 
jeeps en enige tanks, rond 15.00 uur aan de Rijksweg, 
waar ze geestdriftig werden verwelkomd door de 
inmiddels uit hun kelders gekomen Gronsveldenaren. 
Toen de bevrijders door sommigen met Tommies 
(Engelsen) werden aangesproken, reageerden die 
enigszins verontwaardigd: “We are Americans!” 
Precies om 17.12 uur, ruim twee uur later, maakte de 
voorhoede van troop C van het 113e, dat vanuit Rijckholt en 
‘Boven’ was gekomen, contact met het 2e bataljon, op de 
kruising Rijksweg/Kampweg. Heel Gronsveld was toen 
bevrijd.

Raymond F. Gargenes, sergeant

Raymond sneuvelde op 13 
september in Gronsveld 
waarschijnlijk aan de Panhof door 
friendly fire (eigen vuur). Hij hoorde 
bij de G-compagnie van het 2e 
bataljon van het 117e regiment. Hij is 
op 15 september 1944 in Fosses-la-
Ville begraven. 

Raymond werd geboren op 19 juli 1923. Zijn ouders 
zijn Mary en Albert Gargenes. Hij was afkomstig uit 
Myerstown, Pennsylvania. Raymond was katholiek. 
Gedwongen door de economische crisis voor de 
oorlog moest hij zijn studie opgeven om te helpen 
het gezin te onderhouden. Toen hij zich moest 
melden voor militaire dienst werkte hij als monteur 
in een bedrijf dat zeildoeken fabriceerde. Zijn ouders 
kozen ervoor zijn stoffelijke resten naar huis terug te 
halen. In 1949 werd hij naar Myerstown overgebracht 
en begraven op St. Gertrude’s cemetery te Lebanon, 
Pennsylvania. 
Voor de in Gronsveld gesneuvelde Amerikanen is daar, 
op de kruising Kampweg-Rijksweg, een monument 
opgericht. 
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De gevechten rond de molen tussen 
Gronsveld en Heer

In een laatste poging de rijksweg Maastricht-Vaals in 
handen te houden, betrokken Duitse artillerie-eenheden 
diverse stellingen in de omgeving van die belangrijke 
oost-westroute. Zo ook ter hoogte van de Gronsveldse 
molen, vooral aan de westzijde van de spoorlijn. 
Maar al op dinsdagavond 12 september werd deze 
artillerie verder terug verplaatst, na forse Amerikaanse 
beschietingen waarbij de molenaarswoning zwaar werd 
beschadigd.
Direct na de bevrijding van Gronsveld trok een aantal 
Shermantanks, pantserwagens en jeeps richting 
molen, geflankeerd door infanteristen die aan de 
rechterkant van de weg door greppels en weilanden 
oprukten. Het eerste obstakel was de molen. Langs 
de Rijksweg en in de weilanden bij de molen hadden 
burgers in de dagen voor de bevrijding mangaten moeten 
graven, waar terugtrekkende Duitse infanteristen op 
woensdagochtend 13 september dekking zochten. Ook 
werd op het terrein van de molen een Duitse mitrailleur 
opgesteld.

Hevig gevecht rond brandende molen

Tussen drie uur en half vier brak een hevig vuurgevecht 
uit. De oprukkende Amerikanen, onder wie de 
E-compagnie van het 2e bataljon van het 117e, stuitten 
op de bezetters rond de molen. Al spoedig stonden 
de schuur, de stallen en de molen in brand. Terwijl de 
bewoners naar een nabijgelegen boerderijtje vluchtten, 
dreven de Amerikanen de Duitsers uit hun stellingen. 
Tientallen Duitsers gaven zich over. Anderen moesten 

In de namiddag van 13 september verscheen deze tankdozer op de Kampweg.

John W. Moses, sergeant

Over John is niet met zekerheid 
bekend wat met hem gebeurd 
is, maar waarschijnlijk is hij op 13 
september zwaar gewond geraakt 
in Gronsveld op de Kampweg en 
twee dagen later overleden. John 
behoorde bij de E-compagnie 
van het 2e bataljon van het 117e 

regiment. Hij werd 11 maart 1921 geboren en woonde 
in Winfield West-Virginia. Hij was ongehuwd en 
woonde bij zijn ouders Joe W. en Mollie A. Ruby. John 
raakte gewond aan zijn hoofd en nek. Hij werd eerst in 
Fosses-la-Ville begraven als Unknow X-27 en naderhand 
geïdentificeerd aan de hand van vingerafdrukken. Hij 
ligt sinds 6 december 1948 begraven in Henri-Chapelle 
vak H, rij 11, graf 3.
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gewond worden afgevoerd. De Duitse schutter die de 
mitrailleur bediende, werd getroffen door een kogel en 
overleed ter plekke. De molen brandde geheel uit en de 
molenkap stortte in.
Na de strijd bij de molen waren de gevechten nog niet 
voorbij. Nu de stugge weerstand van de Duitsers bij 
de molen gebroken was, zetten de Amerikanen de 
achtervolging in op de zich snel terugtrekkende Duitsers, 
die probeerden een aantal van hun versperringen te 
bereiken aan de rand van Heer. Kapitein Harold F. 
Hoppe, commandant van de E-compagnie, sprong op 
een begeleidende tank van het 743e en gaf een aantal 
manschappen het bevel dat ook te doen. Dat waren 
Arthur T. Andrew, Leonard G. Oldfield, Michael G. 
Sampieri, Fred A. Olden en Claude A. Hudson. Al snel 
werden de Duitsers ingehaald door de tanks en ontstond 
er een hevig gevecht, waarbij 90 Duitsers werden 
gevangen genomen en enkelen gedood. 
Ook minstens één Amerikaan liet tijdens dit gevecht 
het leven, de al genoemde Arthur T. Andrew. Maar er 
is hoogstwaarschijnlijk nog een Amerikaan die tijdens 
of rond die actie sneuvelde, Leonard G. Oldfield (34) uit 
Highland Park, Michigan. Want in het daily morning 
report (dagelijkse ochtendrapport) van zijn compagnie 
wordt op 14 september vermeld dat niet alleen Andrew op 
13 september is gesneuveld, maar ook Oldfield. Dat zou 
betekenen dat Leonard ergens tussen Gronsveld/Heer en 
Wyck om het leven is gekomen. In een andere rapportage, 
het burial report (rapport van de begrafenis op de tijdelijke 
begraafplaats Fosses-la-Ville op 16 september) staat dat 
Oldfield Est. (Estimated, naar schatting) op 15 september 
is overleden. Hij had een granaatscherf in zijn borst 

gekregen. Wanneer meer Amerikaans archiefmateriaal 
openbaar wordt, kan mogelijk duidelijkheid komen over 
Oldfields overlijden. Leonard vond uiteindelijk in Amerika 
zijn laatste rustplaats.

De uitgebrande molen van Gronsveld na de felle gevechten van 13 september.

Het Report of Burial, het begrafenisprotocol, geeft als datum van overlijden van Oldfield 
est. (estimated = geschat) 15 sept. 1944.
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In twee plaatselijke kranten in Amerika werd de helden-
daad van Hoppe en zijn mannen breed uitgemeten. In 
het artikel werd gewag gemaakt van 90 krijgsgevangen 
en 120 Duitse doden en gewonden. Dat aan Ameri-
kaanse zijde minstens één man sneuvelde, werd niet 
vermeld. 

Twee postume Silver Stars

De mannen die de actie bij de molen uitvoerden werden 
voor hun dapperheid onderscheiden met de Silver Star, An-
drew en Leonard Oldfield kregen hun decoratie postuum. 
De reden om Hoppe en vijf van zijn mannen de onderschei-
ding toe te kennen was, aldus het hoofdkwartier van de 30e 
divisie, voor ieder van de manschappen gelijkluidend. 

De motivering (in dit citaat voor Hoppe) werd als volgt 
beschreven: 
Captain Harold F. Hoppe, 0337684, 117e infanterie, United 
States Army, voor getoonde dapperheid tijdens een actie op 13 
September 1944, in Nederland. Kapitein Hoppe diende in een 
infanterie-gevechtsgroep die diep in vijandelijk gebied was 
doorgedrongen. Toen zware tegenstand werd ondervonden, 
ontstond een fel vuurgevecht, dat uiteindelijk resulteerde in een 
wanordelijke vlucht van een groot aantal vijandelijke soldaten. 
Met als doel deze overwinning volledig uit te buiten, klommen 
kapitein Hoppe en enkele soldaten op begeleidende tanks en 
zetten de achtervolging in. Op het moment dat de vluchtende 
vijand was ingehaald volgde een vuurgevecht waarbij veel 
tegenstanders werden gedood en negentig krijgsgevangen 
werden gemaakt. Het snelle verloop van deze actie maakte het 
mogelijk een grote stad (=Maastricht) in te nemen, omdat de 
vijand geen kans meer had defensieve maatregelen te nemen. 

Arthur T. Andrew, private

Arthur sneuvelde in de late 
namiddag van 13 september aan 
de zuidzijde van Heer. Hij maakte 
deel uit van het 2e bataljon van het 
117e regiment. Bij het binnenrijden 
van Heer vanaf Gronsveld werden 
de Amerikanen beschoten door de 
Duitsers. In een poging de vijand 

uit te schakelen sprong Arthur met een paar collega’s 
op een tank. Hij werd toen door een sluipschutter 
gedood. 
Andrew werd geboren in 1916 in Burlington (Iowa) en 
hij was getrouwd met Winona. Zij hadden samen een 
dochter Donna-Rea. Kort voordat hij naar Europa moest 
vertrekken had hij nog even zijn vrouw en dochter 
kunnen bezoeken. 
Op 12 november 1944 werd in zijn woonplaats in de 
kerk, waar Arthur een actief lid van was, een herden-
kingsdienst gehouden. 

Zestien maanden na Arthur’s dood kwam een oude 
krijgsmakker zijn weduwe bezoeken. Zij waren vrienden 
en hadden elkaar beloofd dat indien een van hen zou 
sneuvelen, de ander dan een keer bij de nabestaanden 
langs zou gaan. 
De vriend vertelde dat hij met Arthur op een tank 
stond. Toen Arthur zag dat zijn vriend zich in de vuur-
linie bevond, sprong Arthur naar hem toe en duwde 
hem naar beneden. Bij die actie ving Arthur de kogel 
op die anders zijn vriend had getroffen. 
Hij werd op 15 september op de tijdelijke begraafplaats 
in Fosses-la-Ville begraven. Later is Arthur overgebracht 
naar Henri-Chapelle.
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“We hielden de Duitsers bang”

John P. O’Hare uit Saint Louis, Missouri USA, was 19 jaar en één maand 
oud toen hij in juli 1944 landde op Omaha Beach in Normandië. Hij 
diende in het 117e regiment. John schreef in de lente van 2015, hij was 
toen 90 jaar, enkele van zijn herinneringen op.
Tegen de tijd dat we aankwamen in Limburg in september 1944, was 
het type Duitse soldaten dat we ontmoetten sterk beïnvloed door 
eerdere geallieerde successen. Duitse eenheden, die nog georganiseerd 
en gedisciplineerd waren en die de strijd wilden voortzetten, haastten 
zich naar Duitsland en verdedigbare posities achter de Siegfried Linie. 
Een vervelend feit voor degenen die terugkeerden naar Duitsland was de 
mogelijkheid te worden doorgestuurd naar het Oostfront. Ze waren zich 
bewust van de manier waarop de Duitse troepen het Russische volk eerder 
hadden behandeld en ze wisten dat ze een soortgelijke behandeling 
konden verwachten. 
Een paar eenheden, kleine groepen en individuen, bleven achter om te 
proberen onze opmars te vertragen. Menigeen van hen was bereid te 
sterven voor zijn land, maar relatief gezien was dat toch een minderheid. 
De derde categorie van de Duitse soldaten die we tegenkwamen, waren 

soldaten die hadden meegewerkt aan de strenge praktijken van de nazibezetters en de onderdrukking van de bevolking in de 
bezette landen. Zij konden niet zonder gevechtseenheden, de SS en de Gestapo als de ultieme bedreiging. Dit type soldaat had 
geen zin naar het Oostfront te moeten.

Tijdens onze opmars in de richting van Maastricht kwamen we aan bij de molen in Gronsveld. Het dak stond in brand, dat was 
spectaculair om te zien. Ik ging ervan uit dat de brand was begonnen door een projectiel van een van onze tanks. Toen we 
dichterbij kwamen rende een groot aantal Duitse soldaten door de deur van de molen naar buiten. Ze droegen de grijze uniformen 
van de Wehrmacht en niet het uniform van de SS, of andere fanatieke nazigroepen. We hebben heel veel kogels afgeschoten, om ze 
bang te houden, maar ik zag niemand gedood of gewond bij de Duitsers of de Amerikaanse troepen. En ik zag geen wapens in de 
handen van de Duitsers. Ze leken bang en waren makkelijk gevangen te nemen. Dit betekent niet dat er geen slachtoffers vielen bij 
deze actie, maar ik heb er gewoon geen gezien. Het samen zich verbergen in de molen in plaats van het opzetten van een effectieve 
verdediging was, voor mij, de eerste aanwijzing dat we eerder te maken hadden met administratieve bezetters dan met vechtende 
troepen. Het kunnen agressieve bullebakken zijn geweest in de omgang met het Nederlandse volk, maar alle Amerikanen om me 
heen waren het er over eens dat het vooral bezettingsfunctionarissen waren. We konden hun gevangenneming niet beschouwen 
als een grote overwinning. Het was gewoon een gedenkwaardige gebeurtenis voor mij en de mensen om mij heen.
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Inwoners van Bemelen poseren lachend voor een tank. Vanaf links: Jef Heijnens, 
Philomène Vollers-Heijnens, mevr. Jennissen (echtgenote van het hoofd der school), 
Hubert en Jan Vollers en Jan Vollers sr.

Leonard G. Oldfield. Private

Het is nog onduidelijk waar en wanneer Leonard 
Oldfield precies gesneuveld is. Zijn commandant meldt 
zijn overlijden in het dagrapport over 13 september. Dat 
moet tussen Gronsveld en Wyck gebeurd zijn. Bij het 
rapport over zijn begrafenis, in Fosses op 16 september, 
wordt ‘naar schatting 15 september’ genoemd.
Leonard is geboren op 26 maart 1910 in Ontario 
(Canada) in het gezin van Harry J. en Margret Oldfield. 
Het gezin verhuist naar de VS, naar Detroit Michigan 
waar zijn ouders in 1923 scheiden. Het gezag over de 
kinderen wordt aan de moeder toegewezen.
Leonard huwt met Nellie Donovan. Zij krijgen drie 
zonen. Als Leonard in januari 1944 in actieve dienst 
moet, zijn de jongens zeven jaar, twee jaar en enkele 
maanden oud. Leonard verdient dan de kost als 
vrachtwagenchauffeur en woont met zijn gezin in 
Highland Park Michigan.
Op 5 oktober 1944 wordt echtgenote Nellie via een 
telegram geïnformeerd over zijn overlijden. Even later 
krijgt ze een briefje met onduidelijke informatie. Daarna 
vraagt ze informatie over de omstandigheden waaronder 
haar man gesneuveld is. Het antwoord is kort, er is geen 
informatie, wel dat hij in Fosses (B-7-134) begraven is. 
In januari 1948 krijgt Nelly – die inmiddels in Royal Oak 
woont – de vraag of de stoffelijke resten van Leonard in 
Europa kunnen blijven of terug moeten naar Amerika. 
Omdat Nellie hertrouwde en zijn vader het bericht over 
het overlijden van zijn zoon niet zou overleven, moet 
moeder Margret beslissen en worden de stoffelijke 
resten van Leonard naar Amerika verscheept, waar ze in 
augustus 1949 arriveren. Hij wordt begraven op White 
Chapel Memorial in Birmingham Michigan. 
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John P. O’Hare (*juni 1925) was bazookaschutter (anti-
tankgranaatwerper) in het 2e peloton van de E-compagnie 
van het 2e bataljon van het 117e regiment. O’Hare studeer-
de na de oorlog rechten en werd advocaat. Hij heeft deze 
herinneringen opgeschreven op verzoek van Jurgen Min-
gels uit Cadier en Keer, die met meer Old Hickory-strijders 
contact onderhield en die in de lente van 2015 John O’Hare 
en zijn vrouw Gail opzocht in Houston, Texas. 
De strijd bij de molen tussen Gronsveld en Heer was een 
van de laatste wapenfeiten van het 117e infanterieregiment 
in het gebied van de huidige gemeente Eijsden-Margraten. 
Wanneer het 1e bataljon van het 117e de volgende dag 
Bemelen bevrijdt, gebeurt dat zonder dat er één schot valt. 

Vroege vlag in Bemelen

Al op 13 september zijn Amerikanen in Sint-Antonius-
bank gezien. Het zijn enkele Jeeps en een verkennings-
patrouille. In de ochtend van 14 september trekken de 
Amerikanen door naar Bemelen en hangt de gemeente-
kantonnier om 9.00 uur de vaderlandse driekleur aan het 
gemeentehuis. Een beetje aan de vroege kant, want er 
lopen die ochtend nog Duitsers in het dorp. Ze zijn eigener 
beweging vertrokken. Het Gasthuis en Wolfshuis waren 
overigens de dag ervoor al bevrijd.

Bivak 13 september

Op de avond van 13 september zijn de bataljons van 117e 
infanterieregiment op drie plekken in bivak:

– Het 1e bataljon heeft zijn bivak in de Cadier en Keer, 
waar ook de bataljonscommandant zijn hoofdkwartier 
heeft opgeslagen.

– Het 2e bataljon zit in Wyck en omgeving, de 
E-compagnie in het noordelijk gedeelte, de F-compagnie 
in het zuidelijk deel en de G-compagnie in het westelijk 
deel. 

– Het 3e bataljon bracht de nacht door in de buurt van Berg 
en Terblijt.

Een defecte Duitse tank bleef achter in Bemelen.

Amerikanen houden even een stop op de Bemelerweg (gemeente Heer) voordat ze 
doortrekken naar Bemelen.
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Huize Sint-Joseph
Van een Duits naar een Amerikaans lazaret

Vanaf 1 september 1944 stond het terrein van Huize Sint-Joseph aan de Keerderberg tussen Heer 

en Cadier en Keer vol met Duitse Rode Kruisauto’s, die tal van gewonden aanvoerden. Vooral de 

aanvallen van Engelse jachtvliegtuigen op over de Rijksweg naar de Heimat vluchtende Duitsers, met 

auto’s, karren, paarden, fietsen en te voet, zorgden voor veel slachtoffers. In Huize Sint-Joseph werd 

een Duits lazaret ingericht. 

Huize Sint-Joseph fungeerde al vanaf 1942 als een 
opleidingsinstituut voor de Hitlerjugend. De paters, broeders 
en internaatjongens werden met uitzondering van twee 
broeders zonder pardon op straat gezet. Begin september 
1944, tien dagen voor de bevrijding, vertrokken de leden van 
de Hitlerjugend en hun begeleiders richting Aken. Zij lieten 
een ontzettende rommel achter. 
Het aantal gewonden dat in het lazaret werd aangeleverd, 
steeg met de dag. Soldaten die overleden -in totaal 
vijf- werden, slechts in een deken gewikkeld, op het 
kloosterkerkhof begraven. Op 5 september waren dat twee 

SS’ers: Rudolf Heider en Richard Hoffmann, beiden 19 jaar. 
De dag erna werden drie onderofficieren van de Wehmacht 
begraven: Josef Brünning, 37 jaar, Frans Loges, 30 jaar en 
Günter Salge, hij was de dag ervoor 23 jaar geworden. Jaren 
later zijn ze naar Ysselsteyn overgebracht. 
De chroniqueur van Huize Sint-Joseph, broeder Jeroen 
Boekema, meldt dat op 6 september vanuit de lucht weer flink 
op terugtrekkende Duitsers is geschoten. Een auto met drie 
Duitsers wordt doorzeefd met kogels. In Keer vallen drie tanks 
ten prooi aan de bommen en granaten, ze branden geheel uit. 
Toen rond 10 september ook het merendeel van de nog 
overgebleven Duitsers vertrok, namen ze alles mee wat maar 
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enigszins bruikbaar was. Alle kippen en volle inmaakpotten 
werden geconfisqueerd. De bezetters slachtten de varkens 
en voerden ze op brancards weg. Ook geslachte koeien 
werden in de Rode Kruiswagens geladen. Bij het gesticht 
werden verschillende kanonnen opgesteld, maar tegelijkertijd 
wemelde het in de nabijgelegen mergelgrotten van 
onderduikers, mannen die weigerden nog klussen, vooral 
graafwerk, voor de Duitsers op te knappen. 

En dan, eindelijk, worden op 12 september de granaten, 
die de Duitsers vanuit verschillende stellingen afvuren, 
door de Amerikanen beantwoord. Ook zijn er Amerikaanse 
verkenningsvliegtuigjes in de lucht. De bewoners van huize 
Sint-Joseph horen tegen een uur of vijf in de namiddag 
schoten en vermoeden dat in het nabijgelegen bos mensen 
zijn doodgeschoten, maar ze vinden het te gevaarlijk 
te gaan kijken. Een paar dagen later ontdekken ze elf 
lichamen bij elkaar en iets verder weg, in de berm nog een. 
Op 20 september worden de gefusilleerden pas op het 
kloosterkerkhof in een gemeenschappelijk graf begraven. 
De stoffelijke resten zijn niet meer te herkennen, maar uit 
de papieren die sommigen bij zich hebben, kan opgemaakt 
worden dat het burgers uit het Belgische Maaseik moeten zijn. 
Later zal blijken dat het om elf Belgische verzetsstrijders en 
vermoedelijk een Wit-Rus gaat.

Bevrijdingsdag 13 september vluchten steeds meer mensen 
de ‘berg’ in. De Duitse soldaten weten te vertellen dat de 
Amerikanen onderweg zijn. Er wordt een tijd hevig geschoten. 
En dan, omstreeks 15.00 uur zien de kloosterbroeders de 
eerste tanks aankomen, over de velden uit de richting 
Gronsveld. Het gaat met horten en stoten: honderd meter 
vooruit en dan weer stoppen om de omgeving te verkennen 
en weer vooruit. Maar dan, toch al halverwege, keren ze weer 
om en rijden richting Oude Molenweg aan de rand van Heer. 
Ondertussen kruipen de Duitse soldaten zo dicht mogelijk 
over de grond over het veld langs het klooster richting bos. 

Broeder Boekema schrijft: Toen arriveerden de eerste Amerikanen 

op onze boerderij en bij Huize Gerlach (opleidingshuis voor 
broeders). We gingen naar de Rijksweg en zagen daar ook de 
eerste Amerikanen, we kregen de eerste echte sigaret! Wat waren 
de mensen blij, ze wuifden en schreeuwden tegen iedereen. We 
zijn direct op de fiets naar Wyck gegaan. In de stad was het een 
en al leven en beweging terwijl men er een halve dag van tevoren 
geen mens kon zien. Overal was er gejuich en verschijnen de oranje 
kleuren. De beide Maasbruggen waren de lucht in gevlogen. 
De dag na de bevrijding begon de Duitse artillerie ons te beschieten 
en sloegen bij ons overal granaten in. In het veld werd alles 
afgezocht naar achtergebleven Duitsers en die werden ook nog 
gevonden. Overal in de dorpen en in de stad worden de NSB’ers en 
degenen die te veel met de bezetters omgingen, opgehaald.
Op 21 september wordt Huize Sint-Joseph door de 
Amerikanen ingericht als hospitaal. Het zal lazaret blijven tot 
de eerste week van maart 1945. Dan vertrekt het 42e Evacuation 
Hospital; het wordt verplaatst naar Duitsland. Naar schatting 
zijn in amper vijf maanden meer dan twaalfduizend gewonden 
behandeld, van wie ongeveer honderd aan de verwondingen 
zijn overleden.

De Hitlerjugend staat aangetreden voor inspectie
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Luitenant David Knox van het 119e schrijft in zijn journaal: 
Toen we de rivier waren overgestoken kwamen wij bij een 
mooi kasteel. Iemand met koninklijk bloed was de eigenaar. 
Het was prachtig, maar we hadden geen tijd om er echt van te 
genieten. We vertrokken zo rond 17.00 uur richting Dalhem 
waar we in een koestal de avond en nacht doorbrachten. 
Daar werden we door machinegeweren bestookt toen we de 
stad innamen. Maar ’s morgens hadden de Duitsers zich toch 
teruggetrokken. 

Het 119e infanterieregiment van de 
Old Hickory 

Opmars vanuit de Voerstreek naar het Plateau van Margraten
Op weg naar de Voerstreek

In de ochtend van 11 september wisten de drie bataljons infanteristen van het 119e 

regiment, geholpen door verzetsmensen van de Belgische Witte Brigade, met bootjes de 

Maas bij Hermalle over te steken. Later die dag werd er een brug gebouwd voor voertuigen. 

Zolang ze geen zware wapens hadden, konden de mannen niet meer doen dan een klein 

bruggenhoofd formeren. Daar werd gewacht op de komst van de Red Horse-cavaleristen die, 

zoals al gemeld, bij Luik waren overgestoken en die bezig waren met een opmars richting 

Visé. (Zie hoofdstuk over het 113e squadron.) De Amerikanen konden Duitse aanvallen op hun 

bruggenhoofd afslaan.

Organisatieschema 119e regiment (de niet-vechtende eenheden ontbreken).
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Zeer waarschijnlijk doelt Knox op Chateau d’Argenteau, 
hoog op de oostelijke oever van de Maas, bij Hermalle, 
aan de Rue de Saint Rémy, waar hij graag meer van had 
gezien dan alleen de buitenkant.

Op 12 september trok het 119e regiment op in de richting 
van Visé, dat zwaar door artillerievuur was beschoten. De 
Duitsers boden geen tegenstand.
Het 3e bataljon verliet de hoofdmacht en trok in oostelijke 
richting naar Dalhem en van daaruit naar Bombaye en 
Warsage. Het 1e bataljon, direct gevolgd door het 2e, trok 
vanuit Berneau op tot ‘s-Gravenvoeren voordat het rond 
11.25 uur door Duits vuur werd gestopt. Desondanks wist 
een compagnie van het 1e Voeren binnen te trekken en 
werden twee compagnies naar het 3e bataljon gestuurd, 
dat ten noordoosten van Warsage werd opgehouden door 

ingegraven Duitse infanterie. Het 1e en het 3e bataljon 
kregen de opdracht te wachten op verdere orders totdat 
de artillerie bij Hermalle de Maas was overgezet. De 
daarvoor noodzakelijke brug was om 12.30 uur klaar en 
de vuurkracht bereikte om 15.30 uur de posities van de 
bataljons in de Voerstreek. De aanval kon beginnen. De 
Amerikanen wilden vóór het donker Noorbeek hebben 
bevrijd. 
Bij de opmars van de Amerikanen door een deel van de 
Voerstreek richting Nederlandse grens vielen, behalve 
Leonard Hoffman, nog drie Amerikanen, Walter D. 
Kruger, Wallace Horton en Adan Farias.

De bevrijding van Voeren

De eerste Amerikanen bereikten ‘s-Gravenvoeren over 
de Dalhemerweg. Ze werden opgehouden door Duitse 
mitrailleurschutters aan het kruispunt bij de Sint-
Annakapel.
Na een kort en hevig gevecht wisten de bevrijders de 
Duitsers uit te schakelen, waarbij een Amerikaan, de 
19-jarige Wallace J. Horton uit Clifton Forge (Virginia), 
het leven verloor. De Amerikanen trokken verder 
naar het centrum (de Pley) van Voeren door de weiden 
en moestuinen, gelegen tussen de Boomstraat en 
Mennekesput, en via de poorten van de boerderij 
Philippens, de pastorie en huize Ernon.

Maria Kurvers-Habets uit ‘s-Gravenvoeren vertelde in 
het gedenkboekje Les Fourons Liberés, dat in september 
1994 in Voeren verscheen, over haar herinnering aan de 
bevrijding: 
In de avond van 11 september slapen Duitsers in onze schuur, 
op het stro. Een vijftigtal van hen bezet ons huis, zeer tegen 

Walter D. Kruger, staff sergeant

Walter sneuvelde op 12 september 
in de buurt van Visé. Hij hoorde bij 
de A-compagnie, 1e bataljon van 
het 119e regiment. Walter werd in 
1920 geboren in Kentucky en 
trouwde in 1942 met Betty Carney. 
Zij kregen een zoon die in 1948 
overleed en woonden in Friendship 
een klein dorp in het westen van de 

staat New York. Voordat Walter in dienst ging, werkte hij 
daar in de olievelden en als bediende in een apotheek in 
zijn woonplaats. Walter werd op 14 september in Fosses-
la-Ville begraven. In 1949 werd zijn lichaam overgebracht 
naar Amerika, waar hij is herbegraven in Mount Hope 
Cemetry in Friendship. Betty is later hertrouwd. Zij is in 2010 
overleden. 
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onze zin. Ik discussieer veel met hen en zeg voortdurend: “Ga 
terug naar huis, jullie.”
Ze zijn erg zenuwachtig, want de komst van de Amerikaanse 
troepen is onvermijdelijk. Die zijn niet ver weg. Ze zijn 
in Warsage, achter de spoordijk, sinds elf uur ‘s-avonds. 
Ondanks de nabijheid van de Amerikanen installeren de 
Duitsers zich voor de nacht. Ze zijn onrustig. Plots, tegen 
23.30 uur stuiven ze het huis uit. 
Die nacht gebeurt er niks. In de ochtend van 12 september 
zijn de Duitsers zeer opgewonden. Ze rennen en schieten 
in alle richtingen. Dan opeens, niets meer, stilte. Enkele 
ogenblikken later zijn de Amerikanen er. Ze kloppen op de 
poort. We zijn zeer verbaasd wanneer we een van hen Frans 
horen praten. 
Helaas, de Duitsers zijn er nog altijd, in hinderlagen in de 
velden achter het electriciteitshuisje, zo’n 200 meter bij 
ons vandaan. Ze openen het vuur op onze bevrijders, die 
geen weet hebben van hun aanwezigheid daar. Komend 
uit de richting van Berneau zijn de Amerikanen door onze 
bezetter onder vuur genomen bij de kapel van Sint Anna. Ze 
beantwoorden onmiddellijk, met volle inzet. 
Om veiligheidsredenen sturen ze ons naar de kelder. Het 
gevecht begint en wordt hevig. Het duurt twee lange uren. Na 
ons al die tijd verborgen te hebben gehouden, mogen we weer 
naar boven komen. Bij het verlaten van onze schuilplaats 
zien we een klein Amerikaans verkenningsvliegtuig rondjes 
draaien boven de Duitsers, die haastig in de richting van het 
dorp vluchten. De Amerikanen komen ons huis binnen met 
een gewonde die afschuwelijk lijdt en zijn pijn uitschreeuwt. 
Hij krijgt eerst hulp voordat hij naar een verpleegpost wordt 
overgebracht. Helaas, voor de arme jongen is het te laat. 
Hij (Wallace J. Horton) sterft vlak voor onze woning. Zijn 
verwrongen en zwaar verminkte lichaam ligt in de greppel. 
Weerzinwekkend is, dat deze arme jongen die zijn leven 
verloren heeft, wordt beroofd door een Voerenaar met een 

rood-witte armband, zoals die toen door de plaatselijke 
comités werd gedragen. Deze verfoeilijke plunderaar neemt 
hem zijn ring af, zijn horloge, armband en portefeuille. Wat 
een gruwel! (Op de lijst van persoonlijke bezittingen van 
Wallace, die naar zijn ouders zijn opgestuurd, ontbreken 
deze voorwerpen inderdaad.)

De Duitsers trokken zich terug. Een van hen sprong 
dwars door de glazen winkeldeur van IJzerhandel 
Belboom. Een zwaar gewonde Duitser, in de buurt van 
de Drapeau Belge (huis Pol Janssen) door acht kogels 
geraakt, werd naar het Ursulinenklooster gebracht. 
Anderen werden krijgsgevangen gemaakt. Er zouden 
ook nog drie Duitsers gesneuveld zijn op Schophem, de 
heuvelrug tussen Voeren en Noorbeek.

Alfons Meertens, slager in ’s-Gravenvoeren, en zijn echtgenote Maria Heggen 
verwelkomen de bevrijders.
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Op de Dries was intussen de schuur van P. Lemmerlyn 
in brand geschoten. Toen de Amerikanen bij ‘de 
Oude Bureau’ (nu café De Wandelaar in Vitschen) 
verschenen, wilden vader Pierre Philippens en dochter 
Fien, wonende op de Broekerstraat, hen verwelkomen 
vanuit een zolderraam. Maar iets verder lag nog een 
vijandelijke stelling. De Amerikanen meenden dat zich 
ook in het huis Duitsers bevonden en schoten er een 
mortiergranaat op af. Vader en dochter Philippens waren 
op slag dood.

Terwijl de Amerikanen door Vitschen trokken, maakte 
een kanon aan de bosrand van Altenbroek het hen knap 
lastig. Met assistentie van de C-compagnie van het 743e 
tankbataljon onder leiding van Harry Hanssen werd 
het Duits geschut uitgeschakeld. Twee Amerikanen, 
Meister en Caruso, raakten tijdens dit gevecht gewond 
en werden in het plaatselijke café in veiligheid gebracht. 
Daarna lag de weg vrij voor het 1e bataljon om via de 
Stashaag richting Mheer te trekken. Bij het verdwijnen 
van de laatste Duitser uit Voeren brandde op hetzelfde 
moment de boerderij Born op Altenbroek af.

Het 3e bataljon dat op het einde van de middag Noorbeek 
zou bevrijden, kreeg het bij Warsage erg moeilijk. De 
Duitsers hadden zich teruggetrokken in de heuvels 
ten oosten van Warsage en bestookten van daaruit de 
Amerikanen. Het 3e bataljon werd niet alleen versterkt 
met twee compagnieën van het 1e bataljon, maar moest 
ook op ondersteuning van artillerie wachten. Bij de 
gevechten in en rond Warsage kwam Adan Farias uit 
Texas om het leven. Hij behoorde tot de L-compagnie.

Nadat Warsage en omgeving dan toch genomen 
waren, trok het 3e bataljon via de Schoppemerheide 

Een GI van het 1e bataljon 119e regiment gaat op de foto met een blije Chretien 
Ernon.
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naar Altenbroek. Zo rond 16.00 uur bereikten ze de 
Nederlandse grens bij Noorbeek.
Sint-Maartensvoeren was flink getroffen tijdens de 
bevrijdingsdagen. In de nacht van 6 op 7 september 
brandden in de buurt van de kerk vier huizen af en op 
de bevrijdingsdag zelf werden drie mannen, Hippoliet 
Gonissen (19 jaar), Eugene Colin (17 jaar) beiden uit Sint-
Maartensvoeren en Marcel Puts uit Visé, door een granaat 
gedood. Het projectiel was waarschijnlijk afkomstig van 
Amerikaans geschut en bestemd voor de spoorbrug.

Wallace Jennings Horton, private first class

Wallace sneuvelde op 12 
september in ‘s-Gravenvoeren 
in de buurt van de Sint-
Annakapel. Hij diende in de 
A-compagnie van het 119e 
regiment en overleed aan een 
verwonding aan zijn rug. 
Wallace werd geboren op 30 
april 1925 in Clifton Forge 
(Virginia), waar hij in 

september 1943 woonde toen hij in dienst ging. Zijn 
ouders waren Richard W. en Jennie E. Horton.
Wallace had vijf broers en zussen. Hij was een populaire 
High School boy en actief in de bergsport, deed aan 
voetbal en was een goede bokser. Deze gegevens zijn 
afkomstig van de voorpagina van de plaatselijke krant 
The Daily Review van 3 oktober 1944. Wallace werd 
tijdelijk begraven in Fosses op 14 september 1944 en 
herbegraven in Henri-Chapelle op 15 oktober 1948 graf 
H-7-32. Voor Horton is in ’s-Gravenvoeren aan de weg 
naar Warsage een monumentje opgericht. Daar staat 
ook de naam van Leonard J. Hoffman op.

Een tank van het 743e tankbataljon dendert door de Hoogstraat.

Manschappen van het 1e bataljon 119e regiment met Voerenaren aan de Hoogstraat.

Een truck van de 197e Field Artillery in Voeren.
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Monument in Voeren, waarop de namen van de gesneuvelde Amerikanen Leonard 
Hoffman (117e ) en Wallace J. Horton voorkomen.

Een Shermantank van C-compagnie, 1e platoon, van het 743e Tankbataljon

Amerikanen doorzoeken de persoonlijke bezittingen van gevangengenomen 
Duitsers op boerderij Smeets in de late namiddag van 12 september. 

Duitsers van het 984e regiment van Heintz worden krijgsgevangen gemaakt.
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Mheer bevrijd

In de late namiddag (17.00 uur) van 12 september trekt 
het 1e bataljon van het 119e regiment vanuit Vitschen - 
Altenbroek de Stashaag op, naar Mheer. De infanteristen 
worden begeleid door een aantal Shermantanks van het 1e 
peloton van de C-compagnie van het 743e tankbataljon. 
Eerder die middag heeft een handjevol Duitsers in alle 
haast met een paar karren een barricade opgeworpen, 
maar daar heeft de eerste tank geen probleem mee. In één 
klap veegt hij de versperring van de weg. 
Via de Stallestraat komen de mannen in Mheer-Onder, 
dat dan bevrijd wordt. Als de Amerikaanse infanteristen, 
gesteund door een aantal tanks, moeizaam de Hoesberg 
naar boven lopen, wil een Duitse motorrijder met een 
Panzerfaust de eerste tank uitschakelen. Een oplettende 
infanterist ziet het gevaar en schiet de Duitser door zijn 

Adan Farias, private first class 

Adan sneuvelde op 12 september in de buurt van 
Warsage. Hij maakte deel uit van de L-compagnie 
van het 3e bataljon 19e infanterie regiment. Adan 
was KIA (killed in action) door een schotwond in zijn 
borst. Hij was pas een maand of acht in dienst. 

De bijna 28-jarige Adan (geboren 26 oktober 1916) 
was getrouwd met Francisca M. Farias. Zij hadden 
samen vier dochtertjes, Lidia, Jesua, Aurora en 
Alma en woonden in Beeville (Texas). In 1949 liet 
zijn vrouw zijn stoffelijke resten overbrengen naar 
Amerika. Daar werd hij herbegraven op Los Victorias 
Cemetry in Beeville.

Mannen van het 119e in Voeren. De soldaat links op de voorgrond is hoogstwaarschijnlijk Elmer C. Etherton van het 1e bataljon, B-compagnie. Zowel het 1e als het 2e bataljon 
rukten op 12 september door Voeren op.
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hoofd. Het dode lichaam blijft nog twee dagen in de goot 
tegenover de kerk liggen. 
Er volgt nog meer weerstand. Wanneer de oprukkende 
manschappen de Mheerderweg optrekken richting 
Banholt stuiten ze plotseling op een regen van vuur en 
moeten ze in dekking. Stafsergeant Burroughs trotseert 
het gevaar en plaatst een zwaar machinegeweer op 
straat, dat hijzelf bemant. Zo kan hij Duitsers onder vuur 
nemen die 75 meter voor hem, ter hoogte van de huidige 
basisschool, de weg oversteken. Volgens Amerikaanse 
berichten sneuvelen 17 Duitsers, de overige ontkomen. 
Als de duisternis is ingevallen, rukken de Amerikanen op 
naar Banholt. Sergeant Walter G. Burroughs werd voor 
zijn heldhaftig optreden de dag erna gedecoreerd met de 
Bronze Star onderscheiden.
In zijn Memoriaal (kroniek van de parochie) schrijft 

pastoor Frans Schleiden enkele dagen na de bevrijding: 
Schitterend was het vertrek van de Duitsers. Enkele 
dagen voordat de Amerikanen kwamen zagen we de boze 
gezichten van de Duitsers. Ze wisten niet hoe snel ze moesten 
vluchten. Ze schreven op het kasteel: ‘Wir kommen zurück’. 
En ze kwamen terug, drie dagen later, als gevangenen in 
Amerikaanse wagens. Veel van de dorpelingen stonden voor 
hun deur en zagen alles. We stonden er en lachten. Een van 
de Duitse gevangenen boog zich voorover en schreeuwde 
uit de wagen: “Ihr Schweinehunde”, waarop wij met een 
daverend applaus antwoordden. De Duitse uittocht was 
voorgoed.

Op 13 september verplaatste generaal Leland S. Hobbs het 
hoofdkwartier van zijn 30e divisie van kasteel Van Zuylen 
in Neufchateau naar het kasteel in Mheer. Hobbs zou 

De familie Heggen voor een Amerikaans verkenningsvliegtuig in een weiland naast kasteel Altenbroek.
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daar samen met zijn uitgebreide staf vier dagen verblijven. 
Op 17 september werd het hoofdkwartier ondergebracht 
in kasteel Neubourg in Gulpen, dat de dag ervoor nog als 
onderkomen diende voor de leiding van het 119e regiment.

De herinneringen van Meester Wouters

Leo Wouters (1904-1985) was onderwijzer in Mheer. 
Hij woonde halverwege de Dorpsstraat, die toen aan 
de onderkant Konijnsberg heette en hogerop Hoesberg 
(naar het Huis Mheer). Wouters heeft in de jaren tachtig 
zijn Herinneringen uit mijn leven opgetekend in een meer 
dan honderd pagina’s tellend geschrift, dat hij een jaar 
voor zijn overlijden voltooide. Een belangrijk onderdeel 
daarin vormt het leven in Mheer in de oorlogsjaren. Zoals 
het drama rond bakker Victor Quaedvlieg, die door een 
dorpsgenoot verraden werd omdat hij wapens in huis had. 
Quaedvlieg werd door de Duitsers in zijn huis in Onder-
Mheer (nu Dorpstraat 27) opgepakt en overgebracht naar 
het concentratiekamp Oraniënburg bij Berlijn, waar hij op 
13 december 1942 overleed. 
Mheer was in die jaren ook een schakel in de ‘piloten-
route’, waarlangs verzetsmensen uit de lucht geschoten 
Amerikaanse en Engelse vliegeniers via België, Frankrijk 
en Spanje terug naar Engeland smokkelden. Over de 
bevrijdingsdagen schrijft Wouters:
Dan, op zekere dag hoorden we ook in Mheer het gebulder 
van kanonnen! Het komt steeds dichterbij: 8, 9, 10 en 11 
september. Op een van deze dagen maakte ik nog gauw op een 

morgen de aquarel van het kasteel van Mheer met omgeving, 
omdat ik dacht dat dit zeker wel verwoest zou worden. Maar 
behalve een paar weggeslagen hoeken bleef het gespaard. 
Het is 12 september. Het kanonnengebulder komt hoe 
langer hoe korter bij. Dan plots om 1.30 uur ’s middags 
vallen de granaten in de weiden en tuinen. Huizen worden 
nog niet geraakt. We gaan vlug de kelder in, als we horen 
hoe granaatscherven een ruit van een slaapkamerraam 
vernielen en een stuk hout uit de deurpost slaan. De 
granaten fluiten en kraken! Zou pastoor Schleiden voor niets 
de H. Maagd Maria als beschermster van Mheer ‘benoemd’ 
hebben? Wel worden hier en daar wat pannen vernield door 
granaatscherven en versplinteren wat ruiten, maar dat is 
dan ook maar een kleinigheid of zoals een oud gezegde luidt 
“’n roet oet ’n veenster”. 

12 september rond 16.00 uur. Manschappen van het 1e bataljon van het 119e 
trekken via Vitschen (’s-Gravenvoeren) op in de richting van de Stashaag en Mheer. 
Second lieutenant Frank Spraker (links) leidt het tweede peloton van C-compagnie.
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Een laatste wagen met Duitse gewonde soldaten trok 
voorbij. Verschillenden met doorbloede doeken om het hoofd 
en om de armen of benen. Ze waarschuwden me nog naar 
binnen te gaan, want de Amerikaanse troepen schoten 
maar raak! Nou dat deed ik dan ook. Mama, Rina, Jeske, 
Frans, Marga en oma zaten al zover mogelijk van de deur die 
gelijkvloers uitkwam. Zo lag onze kelder in deze ogenblikken 
heel slecht, de kelderdeur naar het zuiden, net waar de 
Amerikanen vandaan kwamen. De familie Van Thiel, naast 
ons wonend, kwam ook in onze kelder, omdat hun huis 
helemaal geen kelder had. Tot overmaat van ramp stelde een 
achterhoede van het Duitse leger vlak voor onze kelderdeur 
een machinegeweer op, om zo de Dorpsstraat de bestrijken. 
Als de Amerikanen ook begonnen te schieten zouden ze zo 
door de kelderdeur ratelen! Dat zag er slecht voor ons uit. 
Wat konden we anders doen dan Gods hulp in te roepen? 
Opeens hoorden we ze wegrennen, ze vonden het zelf toch ook 
zeker een gevaarlijke plaats. We hoorden ondertussen een 
ononderbroken geroffel van machinegeweren en stenguns. 
Alle taluds met struiken, alle bosjes werden berateld, als er 
soms nog Duitsers zouden zitten. Het leek wel of er een troep 
trommelslagers dof zaten te roffelen. Ook een machtig gebrom 
en gedreun kwam naderbij! 
Opeens was het stil en we hoorden buiten geschuifel van schoe-
nen en zacht praten. Ik deed voorzichtig de kelderdeur open en 
waagde me naar buiten. Daar waren ze, de Amerikanen! Links 
en rechts van de weg kwamen ze op hun rubberzolen Mheer 
binnen. Gepakt en gezakt trokken ze voorbij en wenkten op 
me. Ze hadden vreemde korte geweertjes, wat later ‘stenguns’ 
bleken te zijn. Op verschillende afstanden liepen soldaten die in 
een doosje met een zweep erop praatten. Pas veel later hoorden 
we dat het ‘walky-talky’s’ waren. Een Amerikaanse soldaat 
met een sterretje op zijn schouder kwam naar me toe en vroeg 
me: ‘Where are we?’ Ik zei: ‘You are just arrived in Holland! 
The first village!’ Als een lopend vuurtje werd het doorverteld. 

Luchtfoto van kasteel Mheer rond 1950.

Aquarel van kasteel en kerk van Mheer, vervaardigd door ‘meester’ Leo Wouters vlak 
voor de komst van de Amerikanen.
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De mannen van hoofkwartier-compagnie van het 119e regiment. De drager van de regimentsvlag, Ed Saunders, pendelde met zijn jeep van het regimentshoofdkwartier in 
kasteel Altenbroek naar kasteel Mheer, waar het hoofdkwartier van de 30e divisie was gevestigd.
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‘We are in Holland!’ Door 
de Stashaag waren ze Mheer 
binnengekomen en onaf-
gebroken marcheerden ze 
voorbij, de berg op. 
Bij de pastorie en voor de 
kerk sneuvelden nog een 
paar Duitse soldaten die 
nutteloze weerstand wilden 
bieden. Toen we de volgende 
dag naar de kerk gingen 
lagen ze er nog, toegedekt 
met een legerdeken. Tanks, 
kanonnen en geweldige 
grote gevaartes die we 
nooit gezien hadden reden 

‘brullend’ voorbij. Later wisten we dat het bulldozers waren. 
Ook een soort zware tanks met aan de voorkant grote ijzeren 
ballen aan kettingen. Het waren gevaarten die met hun 
draaiende kettingen en zware ballen tegen de grond sloegen 
om zo onder de grond gelegde mijnen tot ontploffing te 
brengen.
In Banholt werd het eerste huis, links, in brand geschoten. 
Er stond bij de boerderij Schrijnemakers een Duits kanon 
opgesteld. Toen de bemanning ervan gesneuveld was door 
sluipschutters, was ook gauw Banholt bevrijd. Er werden al 
gauw kanonnen opgesteld meestal onder de bomen, om niet 
gezien te worden door Duitse verkenningsvliegtuigen. Ook 
vlak tegenover ons huis stonden ze, met hun lange lopen naar 
het oosten gericht. We werden gewaarschuwd de ramen open 
te zetten, omdat ze anders door de luchtdruk er uit zouden 
vliegen. Het gebulder begon al gauw, maar een paar dagen 
later trokken ze richting Valkenburg en Heerlen waar zware 
gevechten plaats hadden.

Lieutenant-colonel William D. Duncan, 
commandant van het 743e Tankbataljon.

Daniel Pearson jr., private

Daniel werd op 13 september 1944 
in of in de buurt van Banholt door 
een granaatscherf in zijn borstkas 
getroffen. Zijn verwondingen waren 
zo ernstig dat hij op 14 september 
overleed. De dag erna werd Daniel 
in Fosses-la-Ville (B) begraven. Hij 

behoorde tot de hoofdkwartiercompagnie van het 1e 
bataljon van het 119e regiment. Hij werd geboren op 
11 oktober 1914 in New Bedford City (Massachusetts). 
Daniel was getrouwd met Hilda Greaves, met wie hij 
een dochter had, Caroline. Daniel was bankbediende 
van beroep, vrijmetselaar en lid van de Sint Andrews 
Episcopal Church. Hij ligt begraven in Henri-Chapelle 
plot G rij 2 graf 20. 
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De bevrijding van Banholt

Nadat Mheer was bevrijd, dreven de Amerikanen de 
Duitsers richting Banholt. De C-compagnie leidde de 
opmars met in de voorhoede het 2e peloton onder leiding 
van luitenant Sylvester Shetter. De Amerikanen trokken 
ondanks tegenstand onder dekking van de duisternis op 
tot vlak voor Banholt. Ze schakelden hierbij een Duits 
geschut uit. Een boerderij (naast het huidige voetbalveld) 
ging door die actie in vlammen op. Net zoals de 
tegenovergelegen boerderij had het huis als munitiedepot 
gediend. Ongedekt trokken de mannen verder Banholt 
in en ze wisten verschillende zware wapens op de 
Duitsers te veroveren. De Duitsers sloegen op de vlucht, 
drie van hen konden krijgsgevangen worden gemaakt. 
Aan Amerikaanse zijde raakten drie soldaten gewond. 
Na een verdere verkenningstocht, waarbij ook Terhorst 
werd aangedaan, trokken de Amerikanen zich terug om 
in bivak te gaan voor de nacht. Die avond, om 20.10 uur, 
passeerde ook de commandopost van het 823e de grens 
en maakte kwartier in de velden ten oosten van Banholt. 
Het 119e regiment had die dag drie mannen verloren, 
Adan Farias, Wallace Horton en Roy Booher, 27 raakten 
gewond en één werd vermist.

Herinneringen van A. P. Roijen

Banholtenaar Pierre Roijen heeft in 1968 zijn 
herinneringen aan de oorlogsjaren en de bevrijding 
uitvoerig beschreven op 27 schriftpagina’s, in een 
mooi en regelmatig handschrift. Waarschijnlijk deed 
hij dat aan de hand van korte notities die hij in de jaren 
1940-1945 had gemaakt. Bijna de helft van dat lange 
verhaal gaat over de vijf dagen rond het moment van 

de bevrijding van Banholt door Amerikaanse troepen 
op 13 september. De eerste 13 pagina’s in dat schrift 
beschrijven de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 
en de soms vindingrijke en hilarische wijze waarop 
Banholt de oorlogsjaren doorkwam.
Tot september 1944. De Amerikanen zijn in aantocht, 
weet men. Dan vestigt op vrijdag 8 september de Duitse 
generaal Schmidt van de 275e divisie zijn hoofdkwartier 
in de pastorie van Banholt. Roijen woont ongeveer 
halverwege de Bergstraat.
Op dinsdag 12 september, wanneer de eerste Amerikanen 
de Nederlandse grens zijn overgetrokken bij Eijsden, 
Mesch en Noorbeek, vertrekt, zo schrijft Roijen: de 

Mannen van 
de 30e divisie 
rijden mee 
op de zware 
M10-tanks 
van het 823e 
Tankdestroyer 
Battalion 
(locatie 
onbekend).

Titelpagina van 
de oorlogsherin-
neringen van 
Pierre Roijen uit 
Banholt.
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generaal met zijn staf, maar nieuwe troepen nemen hun 
plaats in, om de aftocht te dekken. Een vreselijke dag is 
begonnen. Niets is meer veilig voor deze roversbende. 
Fietsen, paarden, karren. Zelfs onze mensen moesten al 
gedurende enkele dagen loopgraven maken in de buurt 
van Sibbe. Niemand waagde zich meer buiten, bevreesd 
voor mensenroof en mensenjacht. De troepen van deze 
achterhoede wierpen even verder dan de uiteinden der wegen 
van de bebouwde kom barricades op, gemaakt met karren 
en ander zwaar landbouw veldgereedschap die zij bij de 
boeren vonden, bomen die zij omkapten en boomstronken 
die zij vonden en alles wat hun hiervoor van dienst was. 
Gingen paarden die niet genoeg in veiligheid gebracht waren 
opzoeken en dwongen de mensen hun hiermee te helpen. 
Ook zetten zij mensen die hun nieuwsgierigheid niet konden 
bedwingen mee aan het werk. Verder legden zij hier en daar 
landmijnen, voorzover ze deze nog in voorraad hadden en die 
ze op scherp stelden. 

In de namiddag tegen half zes breekt de hel los. Granaten 
vallen in groten getale op Banholt, maar gelukkig in de 
weilanden. Drie tientallen koeien (Roijen zal een dertigtal 
bedoelen) en twee paarden werden gedood en hoewel ‘t 
melktijd was werd bijna geen enkel mens getroffen of gedood. 
Het was zelfs zo sterk dat bij sommige personen de koeien die 
zij bezig waren te melken dodelijk getroffen werden, terwijl 
zij er ongedeerd bleven.

Wie op het veld werkte, zocht dekking in greppels, de 
mensen in het dorp vluchtten de kelders in. Vanuit Mheer 
en Noorbeek naderden de Amerikanen Banholt. 
Tegen de avond, schrijft Roijen, vond een schermutseling 
plaats bij de boerderij Kempeners-Munnix, op wiens 
boerderij en die van Schrijnemakers op de Mheerderweg een 
klein munitiedepôt tijdelijk was gevestigd. In de gang bij 

Ingang van het oude kerkhof aan de Mheerderweg.
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Kempeners had zich een Duits mitrailleursnest gevestigd en 
dat beschoot van hieruit de Amerikanen die vanuit Noorbeek 
kwamen opzetten. 

Beide boerderijen lagen aan de ingang van het dorp aan 
weerszijden van de weg. 
De Amerikanen schoten de woning van Kempeners 
in brand, waarbij een paard dat in een met fruitkisten 
gecamoufleerde stal stond, de vuurdood vond. De 
bewoners vluchtten uit hun kelders, omdat ze zich ook 
daar niet meer veilig voelden. Tegen negen uur ’s avonds 
trokken de Duitsers stilletjes weg. De Amerikanen 
hadden inmiddels hun kampement opgeslagen bij het 
oude kerkhof aan de Mheerderweg en van daaruit twee 
Duitse posten, bij de Lourdesgrot en aan de Bredeweg, 
beschoten en verjaagd. 

‘s Morgens in alle vroegte zag men reeds Amerikaanse 
patrouilles door het dorp wandelen, zo kalm en bedaard alsof 
er niets gebeurd was. Tegen acht uur kwamen de Amerikanen 
in groten getale in twee rijen door het dorp marcheren in de 
richting Reijmerstok. Wat de mensen bijzonder opviel was 
de lichte, bijna niet hoorbare pas van de Amerikanen met 
de gummi lappen onder hun schoenen, terwijl ze gewend 
waren aan de zware stap der Duitse laarzen, en dan hun 
vrijgevigheid van sigaretten en stukken chocolade die zij de 
mensen toewierpen. 
Roijen beschrijft dan de vreugde bij de mensen: een droom 
….voorgoed vrij. Overal werd gevlagd. Wat een vriendelijke 
mensen die Amerikanen, wat een democratisch volk. Zij 
die zich opwerpen als ‘Heren’ zijn integendeel barbaren en 
vandalen.
Dan komen twee dronken Duitse soldaten vanuit 
Terlinden over de Grotestraat, zittend op een met paard 
bespannen beladen kar. De Amerikanen schieten hen 

van de kar, terwijl het paard rustig blijft doorlopen. 
Een gemotoriseerde Duitser die vanuit Mheer naar 
Banholt reed en die op Amerikanen begon te schieten, 
werd met kogels doorzeefd. Tegen het middaguur trok 
een Amerikaanse voorhoede de Bergstraat op (richting 
Bruisterbosch dat tegen het middaguur de Amerikanen 
kon verwelkomen) en aan het begin van die straat stelden 
zij een antitankkanon op. Later die middag trokken zeer 
vele gemotoriseerde kanonnen en ander zwaar geschut 
in vliegende vaart de Bergstraat op. Het geschut werd 
in kuilen in het veld verdekt opgesteld. Banholt lag vol 
Amerikanen die in het parochiehuis hun hoofdkwartier 
opsloegen. In het huis van Roijen werd een wachtlokaal 
ingericht, van waaruit patrouilles en wachtposten 
werden uitgezet.
Niet alle Duitse soldaten waren gevlucht. Enkelen, zoals 
het tweetal dat bij W. van den Houdt op de Banholterheide 
was ingekwartierd, waren het vechten beu. De twee 
vroegen Van den Houdt burgerkleding, maar die weigerde 
en verwees het duo naar het hoofdkwartier in het 
parochiehuis. Na lang aarzelen gooiden ze hun geweren 
in een poel en gingen ze zich overgeven. Ze zijn na verhoor 
krijgsgevangen gemaakt.

Duitser door eigen officier vermoord

Bij H. Hutschemakers hadden zich twee Duitsers in 
het hooi verstopt. Ook zij kregen het advies zich bij de 
Amerikanen te melden, maar mét hun geweer. Hetgeen 
ze deden. 
Elders werd een Duitse soldaat die niet meer wilde vechten 
door zijn eigen onderofficier neergeschoten, door de 
Amerikanen opgevangen en verbonden en naar Banholt 
vervoerd, waar hij bij aankomst overleden was. Ik heb zijn 
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lijk onder een heg in de 
weide van H. Huijnen op een 
draagbaar zien liggen, met 
een rozenkrans om zijn hals.

Roijen doelt hier op de 
18-jarige priesterstudent 
Egon Bockholt uit 
Recklinghausen. Hij werd 
op het kerkhof aan de 
Mheerderweg begraven, 
maar het duurde tien jaar 
voordat zijn ouders werden 
geïnformeerd over de plek 
waar en de reden waarom 
hij stierf. (Zie ook de lijst 
met Duitse gesneuvelden.)

In een stuk bieten van de familie Schrijnemakers aan de 
Mheerderweg hield zich een Duitse officier verborgen. Op 
aanwijzing werd door de Amerikanen een klopjacht op hem 
gehouden. Hij werd gevonden en krijgsgevangen gemaakt.

Hoe voorzichtig de Amerikanen waren, blijkt uit Roijens 
beschrijving van een ander incident. Een jongen die 
als boerenknecht in Bruisterbosch werkte, liep de 
Dalestraat af, waar twee Amerikaanse MP’s (militaire 
politie) hem sommeerden stil te blijven staan. Hij had 
wellicht niet in de gaten wat ze bedoelden en liep door, 
waarop hij beschoten werd. De jongen vluchtte door de 
poort van P. Duyssens, maar werd daar door de MP’s 
opgepakt. Het duurde een tijd voordat iemand was 
gevonden die Engels sprak, waarna de Amerikanen de 
jongen weer vrij lieten.

De 18-jarige Egon Bockholt werd door 
zijn eigen officier neergeschoten.
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De bevrijding van Margraten en Termaar

Woensdag 13 september kwamen de Amerikaanse 
soldaten al vroeg in actie. Ze hadden de nacht 
doorgebracht in hun foxholes (schuttersputjes) in 
boomgaarden bij Banholt en Terlinden. Rond 8.00 uur 
vertrok een deel van het 1e bataljon vanaf Banholt langs 
Bruisterbosch door de velden richting Margraten. Een 
ander deel ging via de Franse Steeg naar Termaar.
Zowel bij Termaar als bij Margraten stuitten de 
Amerikanen op flink verzet. De verkenners van het 
1e bataljon meldden om 9.50 uur dat ze bij Termaar 
tegen vijandelijk vuur aanliepen. Twintig minuten later 
vroegen ze tankondersteuning naar Termaar te sturen. 
Ook hadden ze last van friendly fire (beschieting door 
hun eigen troepen). Omstreeks 11.30 uur konden de 
mannen van de B-compagnie Termaar innemen. 
Ook ten zuiden van de Dobbelsteinhoeve boden de 
Duitsers flinke tegenstand. Het duurde daar tot bijna 
12.30 uur voordat de Amerikanen de Rijksweg konden 
oversteken. 

Sjef Duijzens (geb. 1926) woonde in Termaar. Hij werkte 
bij smid Lemmerling, op de hoek Rijksweg-Pastoor 
Brouwersstraat.
Toen de Amerikanen kwamen was ik aan het werk. Aan 
de overkant van de straat stond een nieuwe kar waar we 
wielen onder moesten zetten. Onder die kar had zich een 
SS’er verschanst. Hij was maar aan het schieten. Op een 
gegeven ogenblik was het stil. We bleven nog even wachten 
en zijn toen naar buiten gegaan. Onder de kar lag een grote 
stapel hulzen. De Amerikanen die bij de Dobbelsteynhoeve 
een omtrekkende beweging hadden gemaakt, hadden hem 
doodgeschoten. Nog volop werk te doen….

Jan Bisscheroux, Jean Huijnen en Math van Laar waren slechts enkele van de 
inwoners van Margraten die vlak voor de komst van de Amerikanen gedwongen 
werden mangaten langs de Rijksweg te graven. Enkele jeugdige inwoners van 
Margraten kijken belangstellend toe. 
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Lucien Sluijsmans: Wij woonden aan de Rijksweg ten 
noordwesten van het zusterklooster. Vanuit de ‘goojkamer’ 
van achter de gordijnen zagen we opeens mannen in 
camouflagepakken uit het steegje tegenover ons komen. Dat 
steegje kwam uit in de Broenshem. Twee mannen kwamen 
uit dat steegje, zij gooiden een mitrailleur op zijn pootjes 
en bleven vuren in de richting van boerderij Dobbelsteyn 

(Schreurs). Daar hebben we ook die dag een aantal 
gesneuvelde Duitsers zien liggen. Ze hadden praktisch 
allemaal nog een handgranaat in hun handen. Het waren 
niet de handgranaten, zoals we die vandaag de dag kennen, 
maar het was een houten steel met een knop erop die je weg 
kunt slingeren.Vanaf de Rijksweg richting Honthem voorbij 
het huidige woonwagenkamp, de eerste weg links richting 

Tijd voor een pauze. Achterste rij van links: Hai Schreurs, Jan Bisscheroux en Jack Mans. Vooraan van links: Mat van Laar, Wim Schreurs, Jean Huijnen en Eed (Eduard) Ramaekers.
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Banholt, daar lagen ook gesneuvelde Duitsers. In de loop van 
de dag ben ik met een vriend van me, via huisweiden naar 
beneden gegaan. Daar liep een zwarte soldaat, een kleurling. 
Albert vroeg aan die kleurling -er lag een lijk- of hij zijn 
laarzen mocht uittrekken. En die zei dat het mocht. 

Sjef Bessems (geb. 1930) uit Margraten herinnert zich: 
Ongeveer tegenover waar nu de ingang van de Amerikaanse 
begraafplaats is, lag een zeer jonge gesneuvelde Duitser. Ze 
hebben hem een paar dagen laten liggen. Waarschijnlijk 
was hij eerder gewond aan zijn knie en had hij tijdens 
het verbinden van de wond zijn helm vergeten af te zetten 
(als teken dat hij de strijd had opgegeven). Gesneuvelde 
Amerikanen zag je niet, die liet men niet liggen, die werden 
direct afgevoerd. Maar de Duitsers, daarvan hebben er wel 
twee, drie dagen gelegen.

Donnerwetter

De Zusters van Onze Lieve Vrouw aan de Rijksweg 
in Margraten hoorden hoe tegen 13 september het 
kanongebulder van de naderende Amerikaanse troepen 
steeds dichterbij kwam. Het werd stil op de Rijksweg, geen 
Duitsers meer te zien. Overste Theolinda noteerde in haar 
verslag van die dagen: Onze buurjongens die al dagen bij 
ons ondergedoken waren, tuurden met een verrekijker vanaf 
de schoolkeuken naar het zuiden, maar kregen zo’n lading 
geschut dat ze de trap afholden en vertelden: “De Engelsen 
liggen al op de weg van Bruisterbosch”. Tegen 10 uur kwamen 
Duitse verkenners binnen en liepen naar de zolder. Ze tuurden 
door het dakraampje, maar wat voorzichtiger dan onze 
jongens; dan stormden ze met een ‘Donnerwetter’ het huis uit. 
De zusters verschansten zich daarna in de kelder, met een 
schilderij van Onze Lieve Vrouw. 

Kokkin zuster Frowina, die even in de keuken was om wat 
eten te halen, stond plots tegenover een vreemde soldaat, 
wiens taal ze niet verstaat. Even later zei die soldaat 
tegen zuster Gerardine, het hoofd van de school, “I am 
American”. De Amerikanen bleken klooster en school 
inmiddels al grondig te hebben doorzocht op Duitsers. 
Doden en delen van uniforms bewezen dat de Duitsers al 
vechtend zijn teruggetrokken. 

Het verslag van de zuster meldt dat in Groot Welsden bij 
hoeve Heijnen, aan de Rijksweg bij hoeve Dobbelsteijn 
en bij De Vruchtenhof groepen Duitsers nog hardnekkig 
hebben gevochten. In de velden achter het klooster 
plaatsen de Amerikanen zwaar geschut dat richting 
Valkenburg het vuur beantwoordt van de Duitsers die 
zich daar hebben verschanst, achter de ‘Sibbelinie’.

Het zusterklooster aan de Rijksweg.

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   143 22-09-15   13:06



– Het 119e infanterieregiment van de Old Hickory  –144

Van Margraten onderweg naar Sibbe
Na de bevrijding van het dorp Margraten trekt een deel van 
het 1e bataljon in de richting Sibbe. Onderweg stuiten ze 
rond 14.30 uur op taaie tegenstand. De Duitsers hebben in 
het Sibberveld een verde digings linie opgezet van loopgra-
ven, tankgrachten en mitrailleursnesten, die door opgepak-
te mannen uit de omgeving onder dwang gegraven zijn. 
Op het moment dat de Amerikanen door de boomgaarden 
de Duitse verdedigingslinie naderen, worden ze verrast 
door een spervuur van kogels en granaten. Er zit voor 

de infanteristen niets anders op dan in dekking te gaan 
en steun te vragen aan de artillerie. Die komt prompt. 
Onder dekking hiervan en geflankeerd door enkele 
tanks, kunnen de infanteristen rennend en vanuit de 
heup schietend het open veld oversteken. Wanneer ze té 
dicht bij de inslagen van hun eigen artillerievuur komen, 
veranderen ze van tactiek en nemen de mortierschutters 
het over. Nog zo’n 45 meter van de vijand verwijderd, 
beginnen ze aan de beslissende aanval. 
Op het moment dat de mortieren zwijgen, springen 

Amerikanen voor het pand Pastoor Brouwersstraat 5 van de familie Steyns -Van Laar, waar een medische post was ingericht. 
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Het 1e bataljon trekt door Sibbe.

de infanteristen met 
getrokken bajonetten 
in de loopgraven. De 
Amerikanen maken, 
volgens eigen bronnen, 172 
krijgsgevangenen en een 
onbekend aantal Duitsers 
wordt gedood. Aan 
Amerikaanse kant zijn 
geen doden te betreuren, 
maar er raken wel 42 
man gewond. Volgens 

Amerikaanse gegevens worden drie Duitse compagnieën 
uitgeschakeld. Er wordt ook een vreemde ontdekking 
gedaan: de Duitse commandant, een luchtmachtmajoor, 
die tijdens de gevechtsactie is gedood, heeft in zijn zakken 
een verfomfaaid Amerikaans infanterie-instructieboekje 
dat enkele maanden eerder in Frankrijk door lieutenant 
Pearson is verloren. De schrijver van het verslag van het 
119e bataljon constateert cynisch: Hoe vreemd het ook mag 
lijken, maar wij hebben onze eigen tactieken verslagen, iets 
wat de vijand niet gelukt is.
Nadat de verdedigingslinie tussen Margraten en Sibbe 
genomen is, blijven de Amerikanen nog een tijd last 
hebben van terugtrekkende Duitse sluipschutters. Rond 
17.30 uur bereikt het 1e bataljon Sibbe. De eenheid zal 
tussen Sibbe en Vilt haar bivak inrichten. 

De bevrijding van Groot Welsden

Op 13 september waren nog veel Duitsers in Groot 
Welsden, waar een commandopost gevestigd was van de 

Duitsers. Hun verdediging bestond voor een groot deel uit 
schuttersputten, aangelegd door zeer jeugdige soldaten 
met weinig frontervaring. Ook werden Duitse soldaten die 
vanuit de richting Margraten waren gevlucht, opgevangen 
en opnieuw ingedeeld. Nadat Margraten ingenomen 
was, bestookten de Amerikanen de Duitsers in Groot 
Welsden met granaatvuur. Soms zo hevig dat deze zich 
voor een deel terugtrokken richting Wolfshuis, maar 

Op 13 september rond 17.00 vestigde het 119e regiment het hoofdkwartier in de 
boerderij van de familie Weerts in Termaar.
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niet allemaal. Want toen rond 18.00 uur de Amerikaanse 
infanteristen door de boomgaarden en vanaf de Eijkerweg 
de bebouwing van Groot Welsden naderden en een eerste 
poging deden het gehucht binnen te dringen, mislukte dit. 
Volgens de Amerikaanse rapporten hadden ze ’s avonds 
Groot Welsden bezet, maar moest rond 21.45 uur de 
cannon company van het 3e bataljon in actie komen om een 
tegenaanval van de Duitsers af te slaan. Hierbij werden 
zes krijgsgevangenen gemaakt en één Duitser gedood. 
In ieder geval brachten veel inwoners van Groot Welsden 
de nacht van 13 op 14 september in de kelder door. Toen 
het weer licht werd, zagen ze soldaten met een vreemd 
uniform door hun dorp lopen. Spoedig gevolgd door 
enkele voertuigen. De bevrijding van Groot Welsden was 
een feit.

Herinneringen

De toen zesjarige Frans Deckers uit Groot Welsden heeft 
enkele jaren geleden zijn herinneringen aan de bevrijding 
opgeschreven en ze laten nakijken door zijn oudere 
broers. Dat leverde dit verhaal op:
12 september 1944. Er is beroering in het gehucht. Van 
alle kanten naderen Duitse soldaten. Enkele van hen halen 
bij onze overbuurman het paard Rap weg en verdwijnen. 
Mijn vader heeft ook een paard: Max. Hij staat in zijn stal. 
Er wordt op de poort gebonsd. Angst bij vader, moeder, 
(inwonende) opa en de kinderen. Paard Max wordt opgeëist. 
Mijn vader leidt de agressieve Duitser naar de stal. Deze ziet 
Max en ook dat er geen paardentuig is, wel de haken om deze 
op te hangen. Hij vraagt waar het tuig is. Mijn vader zegt dat 
het gisteren al door een ander is meegenomen. De Duitser 
foetert en vertrekt zonder paard. ’s Middags loopt het hele 
huis vol met soldaten, allemaal jachtig. Ze halen hooi van de 

stalzolder om op te liggen. Op een gegeven moment ligt alles 
vol met Duitse soldaten. We kunnen niet meer in de boerderij 
via de achterdeur naar buiten, alleen nog door de voordeur. 
Mijn moeder heeft geregeld dat wij bij de overburen op de 
poepdoos mogen. Om ongeveer 17.00 uur belt een kennis van 
mijn vader uit Noorbeek en zegt: “Wij zijn bevrijd”. Mijn 
vader staat temidden van de Duitsers en zegt maar niks.
13 september 1944. ’s Morgens na het opstaan zijn de meeste 
soldaten weg uit huis, maar een aantal is nog bezig chaotisch 
te vertrekken: te voet, met paard en wagen, op fietsen. Een 
grote stroom militairen trekt achter ons huis de landerijen 
in. Mijn opa slaat dit alles gade en als de laatste vertrokken 
lijkt, maakt hij grote vreugdesprongen en roept: “Jetz laufen 
die Katzen!” Twee Duitsers komen nog aan met een gesloten 
aanhangertje en plaatsen dat in het smalle straatje tussen 
ons huis en dat van de overburen. Ze leggen mijn vader uit 
dat, als een vliegtuig dit ziet en er op schiet, beide huizen 
de lucht invliegen, want er zitten granaten in. Als ook deze 
Duitsers vertrokken zijn, wordt het wagentje voorzichtig 
achter naar de wei gereden door mijn vader en de buurman. 
Opluchting, niks gebeurd! ’s Middags rijdt er een jeep door 
ons gehucht met drie Amerikanen er in plus een mitrailleur; 
eerst heen en kort daarna weer terug. Het is duidelijk: we 
zijn bevrijd! Vader haalt het paardentuig onder zijn bed uit 
en hangt het in de schuur terug. 

Mannen van het 
hoofdkwartier van het 2e 
bataljon.
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Bevrijding Honthem

Honthem werd op 13 september 1944 bevrijd door de 
G-compagnie van het 2e bataljon 119e regiment. De 
compagnie kreeg om 10.35 uur bevel langs de linkerflank 
van het 1e bataljon op te trekken naar Honthem. De overige 
compagnieën (de E-, F, en H-compagnie) van het 2e bataljon 
waren rond de middag naar Termaar en Margraten gegaan.
De G-compagnie bereikte Honthem om 13.50 uur, maar 
de bevrijding van het gehucht zou toch nog strijd vergen. 
In de vroege ochtend, rond 7.00 uur, had een groot aantal 
Duitsers, meer dan honderd, zich ingegraven om de 
Amerikanen, die van de zijde van Bruisterbosch zouden 
komen, op te wachten. Zover kwam het niet, want al tegen 
11.00 uur trokken ze allemaal weg via de Hinnesteeg (het 

straatje tegenover de kapel) richting Broenshem. 
De Honthemenaren hoorden vanuit hun schuilplekken 
dat er flink gevochten werd. Aan Duitse zijde sneuvelden 
zeker vijf man. Volgens mondelinge bronnen lagen in de 
Steeg (nu de Honthemerweg richting Eckelrade) kort bij 
de kapel twee doden, een van hen was geëlektrocuteerd 
door een gevallen stroomdraad. Ook verder richting 
Eckelrade bij de kastanjeboom lagen twee Duitsers en 
twee aan de Trichterweg richting Blankenberg. Er werden 
ongeveer 35 Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Mogelijk 
is één Amerikaan in of bij Honthem gesneuveld, Waymon 
Lawhorn, maar de precieze plek waar hij omkwam is 
nooit duidelijk geworden.
Vier Amerikanen raakten gewond, waarschijnlijk door 
eigen artillerievuur vanaf Libeek. Ze waren te ver vooruit 

First sergeant 
Howard C. 
Crawford van 
G-compagnie, 
119e regiment 
hield een eigen 
gevechtsjournaal 
bij. Afgebeeld de 
pagina waarop de 
vier namen van 
de bij Honthem 
gewonde 
Amerikanen staan 
vermeld.

Waymon R. Lawhorn, private

Over de datum en de plaats waar 
Waymon gesneuveld is, bestaat nog 
discussie. Officiële documenten ge-
ven aan dat hij was killed in action op 
13 september, zijn eenheid was de 
G-compagnie van het 119e regiment. 
In dat geval zou het voor de hand 
liggen dat hij tijdens de vuurgevech-
ten in Honthem om het leven is ge-

komen. Maar anderen beweren dat Waymon al op 11 of 
12 september in de buurt van Visé is gevallen. Feit is dat 
hij pas op 14 september in Fosses-la-Ville (B) is begraven, 
naast Walter Kruszynski die in Herkenrade sneuvelde. 
Waymon werd geboren in mei 1915. Hij was getrouwd en 
woonde in Jellico Tennessee. Zijn moeder Maggie Lawhorn 
uit Memphis Tennessee, heeft beslist dat Waymon in 
 Henri-Chapelle zijn definitieve rustplaats zou vinden. 
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gelopen: Jay F. Aykens, Jim E. Freeman, John J. Jurkowski 
en Richard B. Noël. Zelfs de dag na de bevrijding maakten 
de Amerikanen in Honthem nog een aantal Duitsers 
krijgsgevangen.

Mathieu Oostenbach over de bevrijding van zijn 
woonplaats Honthem: Op 13 september rond 13.30 uur 
lieten we een Duitser, die in onze schuur gezeten had, aan de 
poort naar buiten; hij was nauwelijks uit het zicht verdwenen 
toen wij van de andere zijde (van d’n Drees) de eerste 
Amerikanen zagen komen. Die konden in eerste instantie 
tot voorbij het kapelletje vrij gemakkelijk doorgaan, maar 
toen werden ze onder vuur genomen door een vijftiental 
Duitsers die bij de boerderij van Pie Mingels achter 
‘sjaanse’ (takkenbossen brandhout) lagen. Er zat voor 
de Amerikanen niet veel anders op dan om ondersteuning 
van de artillerie te vragen. Die bevond zich nog in Libeek 
en begon van daaruit Honthem te bestoken met granaten 
en mortieren. Het resultaat van de gevechten was aan 
Amerikaanse zijde zeker vier gewonden en waarschijnlijk 
een gesneuvelde … Het verhaal gaat dat een Honthemenaar 
onder het hoofd van een gewonde Amerikaan een kussen 
legde. Toen hij later zijn kussen ging ophalen lag er twintig 
dollar onder. Het aantal gesneuvelde Duitsers is onbekend. 
Wel lag in de Steeg een Duitser dood achter zijn mitrailleur, 
waarschijnlijk was hij geëlektrocuteerd door de stroomdraad 
die naar beneden was gekomen.
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Het 3e bataljon Noorbeek bevrijd

Mort pour la Belgique, mort pour Noorbeek

Zondag 3 september 1944. Georges Romedenne, een 49-jarige landbouwer en postbode uit het Waalse 
Olne, tussen Herve en Chaudfontaine, heeft de vroegmis bezocht in het nabij gelegen Fléron. Hij ziet na de 
mis dat de Duitsers zich door Fléron terugtrekken voor de optrekkende Amerikaanse legereenheden. Klap-
pend in zijn handen roept hij hen Vive la Belgique toe, Leve België. Hierop wordt hij onmiddellijk door de 
Duitsers opgepakt en in de laadbak van een vrachtauto via de Voerstreek meegevoerd naar Noorbeek. Daar 
hebben de Duitsers in de Dorpsstraat, in de Boerenbond en het Patronaat, een plek waar ze kunnen eten, 
drinken en rusten. 
In Noorbeek aangekomen wordt de vrachtauto, buiten het zicht van overvliegende jachtvliegtuigen, ge-
parkeerd onder de plataan, naast de kerk in de Onderstraat. Romedenne krijgt de waarschuwing dat hij niet 
moet vluchten omdat dan 10 Noorbekenaren opgepakt zullen worden en als represaille geëxecuteerd. 
De inwoners van Noorbeek zien de vrachtauto na de hoogmis. Later op de dag parkeren de Duitsers de auto op de binnenplaats van 
een boerderij in de Dorpsstraat. Opnieuw wordt de gevangene gewaarschuwd niet te vluchten. Hier hebben enkele inwoners nog met 
hem gesproken en hem gewezen op een vluchtweg door een voedergat, tuin en weilanden achter de boerderij. Georges Romedenne 
heeft dit niet gedaan, omdat hij bang is dat de Duitsers dan wel eens wraak zouden kunnen nemen op de bevolking van het dorp.
Tegen de avond halen drie Duitsers de gevangene op en daarna lopen zij met hem richting Hoogcruts. Even buiten het dorp wordt Ro-
medenne in de Bessemerweg met twee nekschoten gefusilleerd. Zijn persoonlijke bezittingen worden hem afgepakt. 

Enkele 14-jarige jongens ontdekken een tijdje later zijn lichaam en doen hun verhaal bij de plaatselijke 
gendarme. Het lichaam wordt opgehaald en opgebaard in een houtloods in de Bovenstraat. De Duitsers 
hebben geprobeerd de persoonlijke bezittingen te verbranden maar er blijkt toch nog een deel leesbaar, 
waardoor zijn identiteit kan worden vastgesteld.
Georges Romedenne krijgt op 6 september een tijdelijke rustplaats op het kerkhof van Noorbeek. Jaren 
later is zijn stoffelijk overschot door familieleden herbegraven in Olne, Saint-Hadelin. Een stenen monu-
mentje in de Bessemerweg markeert de plek waar de executie plaatsvond. 
In 2014 wordt in Noorbeek bekend waar de vermoorde man in Olne is herbegraven en dan kan Noor-
beek daar voor het eerst een herdenking uit dankbaarheid houden.
Al in 1952 is aan Georges Romedenne postuum de eervolle benoeming Mort pour la Belgique, gestorven 
voor België, toegekend, waar Noorbekenaren graag Mort pour Noorbeek aan toe willen voegen.
De daders van deze misdaad waren twee SS’ers: een 22-jarige uit Ulm en een 38-jarige uit Innsbruck 
(Oostenrijk). Er was nog een derde man bij betrokken, maar die is onbekend. In 1947 zijn beide mannen, 
voor andere oorlogsmisdaden, door het Internationaal Militair Tribunaal veroordeeld. De Duitser kreeg 25 
jaar gevangenisstraf en de Oostenrijker de doodstraf door ophanging. Verzoeken om clementie en gratie 
werden afgewezen. 

George Romedenne, de Belg die 
in Noorbeek werd geëxecuteerd.

Monument voor George Romedenne 
aan het Bessemewegske.
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Op 12 september, omstreeks 16.00 uur, passeerden de 
eerste gevechtseenheden die vanuit Schophem (B) kwa-
men, de grens in de richting van Noorbeek. Oostelijk 
van de Schoppenmerheide, voorbij Katterot richting 
Ulvend zou de grens tot de volgende morgen in Duitse 
handen blijven. Na een kort vuurgevecht in het centrum 
van het dorp volgde de bevrijding van Noorbeek door het 
3e bataljon van het 119e regiment vergezeld van het 125e 
cavalerie squadron. Kort erna galmde de kerkklok door 
het dal van de Noor. De Duitsers hadden uit vrijwel alle 
kerken de bronzen klokken geroofd, omdat ze het metaal 
nodig hadden in hun oorlogsindustrie, voor de fabricage 
van wapens en munitie. Maar de Sint-Brigidaklok werd 
gespaard, om haar historische waarde.
Huisarts Pinckers, die ook Noorbeek tot zijn verzorgings-
gebied had, zag daar twee dagen later voor de deur van 
Spee-Wijzen een Duits kanonnetje die de Amerikanen hun 
cadeau gaven. De dochter van Spee heeft voor één zoen aan een 
Amerikaan, onder grote hilariteit van de bevolking, een mooie 
radio gekregen afkomstig uit ‘n buitgemaakte Duitsche auto. 

Roy Booher sneuvelt

De K-compagnie gaat verder, naar Onder-
Schey. Een meisje in de Kempestraat ziet 
een soldaat door de weilanden lopen en 
rent naar haar moeder: Er komt iemand 
in een vreemd pakje aan. De soldaten 
trekken meteen door, richting de 

gehuchten Terlinden, links, en rechtdoor naar Hoogcruts. 
Twee soldaten passeren een boerderij in Onder-Schey en 
worden opgemerkt door de eigenaar. Hij rent naar buiten 
om ze te waarschuwen: Er zitten Duitsers op de berg, zegt hij. 
Een sergeant klimt over een heg waarna schoten klinken. 

Roy L. Booher, staff sergeant 

Roy sneuvelde op 12 september rond 
18.00 uur ten oosten van Noorbeek, 
onder de Wolfsberg bij de wegsplit-
sing van Noorbeek naar Terlinden 
en naar Hoogcruts. Roy behoorde 
bij de K-compagnie van het 3e batal-
jon van het 119e infanterieregiment. 
Waarschijnlijk werd hij door een 
sluipschutter gedood. Roy was bijna 
24 jaar en op 21 september 1920 
geboren in Burkesville, Kentucky. Hij 
groeide op in een boerengezin en 
doorliep zeven klassen van de lagere 

school. Het gezin verhuisde na 1940 naar Californië waar 
zijn beide ouders Jim E. Booher en Ada B. Meyers mid-
den jaren zestig overleden. Roy had een tweelingbroer 
Ray. Beiden dienden -en dat was uitzonderlijk- in de 30e 

divisie. Roy in het 119e 
regiment en Ray in het 
120e. Broer Ray werd na 
de dood van zijn broer 
roekelozer en raakte 
twee keer ernstig 
gewond, een keer bij 
Aken en daarna tijdens 
het Duitse Ardennen-
offensief. Hierna werd 
hij teruggestuurd naar 
Amerika. Roy werd op 
14 september tijdelijk 
in Fosses-la-Ville begra-
ven en daarna in Henri-
Chapelle (vak E-15-17). 

Ray Booher, de 
tweelingbroer van 
Roy. Hij diende ook in 
de 30e divisie, het 120e 
regiment.
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De sergeant zakt in elkaar en sterft ter plekke. Het is de 
23-jarige Roy Booher die daar bij de wegsplitsing richting 
Terlinden en richting Hoogcruts sneuvelt, negen dagen voor 
zijn 24e verjaardag. Hij was de eerste Amerikaan die tijdens 
de bevrijding van Nederland het leven liet.
Waarschijnlijk in hetzelfde vuurgevecht in Onder-Schey, 
sneuvelen twee Duitsers: de 17-jarige Flieger Helmuth 
Beyer en de 18-jarige Flieger Günter Zonsius. Flieger 
betekende niet dat het piloten waren, het waren gewone 
soldaten die bij de Luftwaffe thuishoorden, als grondtroe-
pen, zoals bewakingsdiensten. Maar omdat de Duitse 
luchtmacht in die tijd niet veel meer voorstelde, moesten 
de jongemannen, tot grote ergernis van generaal Schmidt, 
als ongeoefende infanteristen meevechten aan het front. 

Vijfentwintig jaar na de bevrijding verhaalt B. Beusmans, 
oud-gemeenteambtenaar van Noorbeek, uitgebreid over 
de bevrijding van zijn dorp. Het stuk is gepubliceerd in 
De Nieuwe Limburger van 13 september 1969. Beusmans 
was toen 67 jaar.
Noorbeek, 12 september 1944. Het is in de namiddag rond 
vier uur. Gemeente-ambtenaar B. Beusmans ziet hoe de vijf 
Duitsers, die in de schuur van zijn buurman Vaessen aan 
De Pley hun kapotte truck gerepareerd hebben, op de auto 
klimmen en vertrekken. Ook de jonge Duitse soldaat, die 
kennelijk bij niemand hoorde, start zijn kleine vrachtwagen 
en rijdt weg. Het zijn de laatste Duitsers die nog in Noorbeek 
verblijven. De tweehonderd infanteristen, een wilde troep 
in Noorbeek ingekwartierd, zijn evenals elke dag tevoren, 
’s morgens rond elf uur naar Berneau in België getrokken 
om daar de Amerikanen in de gaten te houden. Dan valt 
een diepe verwachtingsvolle, maar ook beangstigende stilte 

over het dorp. Ook Beusmans en zijn gezin voelen dat er iets 
gaat gebeuren. Hij spiedt vanuit het raam over het Kerk-
plein. Plotseling, het is rond kwart over vier, duiken overal 
op De Pley vanachter de huizen rondgehelmde soldaten op in 
mosgroene uniformen met een soort pofbroeken. Ze sluipen 
behoedzaam langs het plein, geweren en stenguns in de aan-
slag. Beusmans houdt zich verdekt achter zijn raam en ziet 
ademloos toe.
Maar als na een minuut of tien reeds tientallen van deze 
soldaten op de Pley samen groepen, rent Beusmans naar 
de bovenverdieping van zijn huis. ‘De Amerikanen zijn 
gekomen’. Hij haalt de Nederlandse driekleur tevoorschijn 
en toont haar aan de Amerikanen buiten. Deze lachen en 
gebaren hem gerust de vlag buiten te hangen. ‘ Maar terwijl 
ik daar boven in de raamopening sta, de vlag in de hand en 
bezig ben haar in de houder te plaatsen, ratelen de schoten 

In september 2009 werd op de plek waar Roy sneuvelde een monument onthuld.
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over De Pley. Ik zie hoe de Amerikanen snel in dekking gaan 
achter de muren en in de richting Bovenstraat schoten. Er 
komt ook fel tegenvuur. Een Duitse gevechtswagen met een 
dertigtal Duitse soldaten is nietsvermoedend het dorp inge-
reden en loopt onder Amerikaans vuur vast in de Dorpstraat 
tegenover het vroegere raadhuis. De Duitsers springen van 
de gevechtswagen en rennen de weilanden in. Ik zie hoe ze 
nabij de ambtswoning van de burgemeester aan de Kleine 
Heugdenweg op de Amerikanen vuren. De Amerikanen heb-
ben deze omtrekkende beweging kennelijk niet verwacht. Een 
Amerikaan wordt in zijn been getroffen en rolt achter een 
muur. En ik sta daar maar achter de Nederlandse vlag in de 
raamopening te kijken. Dan slaat de schrik in mijn benen. 
De Duitsers zijn er nog en vechten. Als zij terugkomen en bij 
mij hangt de Nederlandse vlag….? Ik ren naar beneden, haal 
vrouw en kinderen uit de kelder en vlucht met hen naar de 
kelder van mijn buurman, pastoor Wehrens. Daar houden we 
ons een half uur schuil.
Terwijl het gezin Beusmans de kelder van de pastoor heeft 
opgezocht, zit mevrouw A. Hodiamont-Vliegen in hotel 
Heuvelland aan de Bovenstraat vanuit haar kelderingang 
voorzichtig naar buiten te gluren. Buiten ratelen schoten 
en om haar huis rent een zestal Duitsers. Ze kwamen vanaf 
de smederij aan de Bovenstraat, rennend en schietend de 
vaart (oprit) in en achter het huis om en verdwenen via de wei 
achter het huis. Toen werd het weer stil. Uitkijkend vanuit de 
kelderingang, zag ik de Amerikanen verschijnen. Ze kwamen 
van ’s-Gravenvoeren door de weien naar Noorbeek in lange 
tirailleurslinies en passeerden ons hotel.
De Amerikanen zijn dan wel in Noorbeek, maar de bevol-
king houdt zich na die onverwachte schietpartijen schuil 
in de kelders. Het loopt tegen half zes. De schietpartijen 
zijn opgehouden. Beusmans verlaat de kelder van de pas-
toor en gaat bij zijn andere buurman, Vaessen, door het 
raam kijken. Aan zijn woning wappert nog fier de Neder-

Met een bevrijder op de foto in de Onderstraat: links Mariëtte van de Hove, daarnaast 
haar zuster Gerardine, een Amerikaanse bevrijder en helemaal rechts Jef Houbiers.

Een grotere groep op dezelfde plaats, vlnr: .Amerikaan, Jef Raeven, Hubert van den 
Hove (vader), Amerikaan, Gerardine van den Hove, Amerikaan, moeder Van den 
Hove, Amerikaan en geheel rechts Jef Houbiers.
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De ochtend van 13 september. De troepenaanvoer door Noorbeek gaat gestaag door. Op de foto een 6x6 Dodge (G507) beladen met soldaten. De vrachtwagen trekt een Brits 
(M1 57mm) 6 pounder kanon.
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landse vlag. Hij ziet dat de groep Amerikanen op De Pley 
is aangegroeid tot ettelijke honderden mannen. Dan gaat 
hij zijn gezin halen en ook burgemeester J. Nahon die zich 
met echtgenote schuilhoudt bij mevrouw Heidendal in de 
Vroelenstraat. De eerste Amerikaanse gevechtswagens, 
gevolgd door enkele tanks, denderen Noorbeek binnen uit 
de richting België. Een van de tanks stopt op De Pley en 
het vierjarig zoontje van Beusmans biedt de tankbestuur-
der rozen aan. Bij de Amerikanen zijn twee gewapende 
verzetsstrijders van de Belgische Witte Brigade, die de 
Amerikanen gidsen. 

De colonne voertuigen van het 119e in de Dorpstraat.

Jeep in de Dorpstraat. Links staat een motor met zijspan van de Nederlandse politie.

Bovenstraat. Een Sherman van het 743e passeert de laatste woningen van het dorp 
in de richting van Terlinden en Hoogcruts.
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Als eerste bevrijd?

De Amerikanen trekken die eerste dag niet verder dan 
de grens met de gemeente Gulpen bij Terlinden. In de 
gehuchten Vroelen, Schilberg, Hoogcruts en Schey zitten 
dan nog Duitsers.
Maar uit Noorbeek wordt al onmiddellijk gebeld naar nog 
bezette Limburgse plaatsen. Daar wil niemand geloven 
dat Noorbeek vrij is. Naar binnengeroepen Amerikanen, 
die enkele vriendelijke woorden door de telefoon zeggen, 
overtuigen de verbouwereerde toehoorders aan de andere 
kant van de lijn. 
Burgemeester Nahon van Noorbeek laat op 12 september 
om 17.30 uur per telegram aan Koningin Wilhelmina al 
weten dat Noorbeek de eerste bevrijde gemeente van Ne-
derland is. Maar, het moet gezegd, door de burgemeester 
wordt het begrip gemeente nogal ruim geïnterpreteerd, 
omdat de genoemde vier Noorbeekse buurtschappen pas 
de dag erna de Nederlandse vlag kunnen uithangen. 

Bergenhuizen en Terlinden

Via de Wesch bevrijdden de mannen van de L-compagnie 
van het 3e bataljon Bergenhuizen, waarna ze optrokken 
naar Terlinden. Daar was in de ochtend- en middaguren 
van de bevrijdingsdag een groot aantal onrustige en 
zenuwachtige Duitsers bezig met het plaatsen van weg-
versperringen. Ze wisten dat het niet lang meer zou duren 
voordat ‘de hel’ zou losbarsten. En dat gebeurde dan ook. 
Terwijl de inwoners in de kelders zaten, vonden er in de 
middaguren stevige vuurgevechten plaats, waarbij een 
boerderij in brand werd geschoten.
Toen de Amerikanen een kilometer van Terlinden ver-
wijderd waren, kregen ze vuur vanuit de versperringen. 

Een M10 Wolverine tank-destroyer dendert met veel geweld en kabaal door de 
Dorpstraat. 

Onderstraat. Een truck van de anti aircraft artillery.
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Terwijl de K-compagnie het vuur beantwoordde, trok de 
L-compagnie onder leiding van luitenant Leslie E. Stan-
ford westwaarts om het dorp van die kant aan te vallen. 
Zij kregen te maken met aanvallen van half-tracks en 
vuur van 20 mm-kanonnen en machinegeweren. Ser-
geant Daniel W. Petersen verliet zijn eenheid en rende 
door een boomgaard in de richting van een half-track. 
Toen hij 35 meter van het voertuig was, vuurde hij met 
zijn M-1 op de bestuurder, die in het hoofd werd geraakt. 
De half-track knalde tegen een boom, een teken voor de 
Duitsers om zich terug te trekken. Rond 20.00 uur trok de 
L-compagnie Terlinden binnen en wist nog 54 Duitsers 
krijgsgevangen te maken. Die avond en nacht kreeg de L-
compagnie nog te maken met Duitse tegenaanvallen. Ze 
vroegen ondersteuning, maar die kon niet worden gele-
verd. Ondanks die problemen wisten de Amerikanen hun 
positie te behouden en zelfs een half-track, twee motoren 
en een behoorlijk aantal infanteristen uit te schakelen. Zo 
zouden zeven of acht Duitsers het leven hebben gelaten.
Luitenant David Knox van de L-compagnie schrijft in zijn 
journaal over Noorbeek en Terlinden: 
In de middag trokken we Nederland binnen. Mensen luidden 
de kerkklokken terwijl we in de dorpjes kwamen. Om 18.00 
uur bleken we aan de spits van het bataljon te zijn, op de lin-
kerflank. We probeerden een klein dorpje in te sluiten (Ter-
linden), maar de Duitsers hadden ons door en trokken zich 
terug. Daar schakelde ‘Pop’ Petersen een halftrack uit, die 

Een M10 tank-destroyer van het 803rd tank destroyer battalion passeert pension/
hotel De Kroon in de Dorpstraat.

Een Jeep passeert de met vlaggen en bloemen versierde gevels aan de Pley.
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probeerde weg te komen. Colonel Brown liet Stan (luitenant 
Stanford) weten dat hij hem geen extra gevechtseenheid kon 
sturen. Stan moest maar zelf beslissen: blijven of terugtrekken 
(via Bergenhuizen afdalen naar Noorbeek en de volgende 
dag weer de berg op). Maar Stan zei: “We hebben ons tot hier 
moeten vechten en we willen dat morgen niet nog een keer 
doen. Dus we blijven.”
En zo gebeurde het. We maakten een goede verdedigingslinie, 
waarbij we nog assistentie van de mortier-sectie kregen om 
die klus goed af te maken.
Luitenant Stanford kreeg later de Bronze Star voor de actie 
op de twaalfde.
Die avond slaat het 1e bataljon zijn bivak op in de buurt van 
Banholt en Terhorst, het 2e in Mheer Onder en ten zuiden 
van Mheer en het 3e bataljon bivakkeert tussen Noorbeek 
en Terlinden.

Duitsers in schuilkelder

Terlindenaar Harrie Slenter heeft zijn ervaringen rond de 
bevrijding van zijn woonplaats aan het papier toevertrouwd: 
Overdag (12 september) was ik met mijn oudere broer Victor 
in onze huiswei en in de huiswei van de buurman gaan kijken 
of er wat te zien was. En jawel, in de Karstvelderweg lieten de 
Duitse soldaten twee halfwas essen met springstof omvallen. 
Toen ze ons zagen, begonnen ze te roepen en te schreeuwen 
dat we weg moesten. Maar we zagen toen nog net hoe na een 
heftige knal de bomen de verkeerde kant uit vielen en dus 
niet de weg versperden.
Op de Rijksweg waar nu de familie F. Notermans woont, werd 
ook een barricade aangelegd met gereedschap van de boeren. 
Karren, wagens, maaimachines en van alles wat volume had, 
werd dwars over de weg gelegd en dan geladen met springstof. 
Ditzelfde gebeurde op de Kütersteenweg tussen Terlinden en 

Noorbeek. Toen Jozef, mijn oudste broer, ging melken zag hij 
nog net dat de kar van Schreurs wat te ver over het rijwielpad 
werd geduwd en de wei van Notermans in kieperde.
Jozef werkte zich langs de barricade door. Maar toen hij in de 
wei tussen de koeien bezig was kwamen er twee jachtvliegtui-
gen in duikvlucht naar hem toe gevlogen. Gelukkig vuurden ze 
niet. Hij heeft de koeien enige emmers melk lichter gemaakt en 
is toen weer gauw naar huis gekomen. Die vliegeniers schoten 
meestal op alles wat zich op de weg bewoog.
De Duitsers begonnen in marstempo en vaak in looppastempo 
Terlinden te verlaten en opeens werd het heel stil. Vader 
zei:”We kunnen niet in de schuilkelder.” Die was met de hele 
buurt gebouwd. Daar hadden de Duitsers zich verschanst. 
Daarom gingen we de laatste dagen in de huiskelder schuilen, 
een boogkelder. Vader had hem vooraf nog extra gestut en hij 
was stevig genoeg om, als het hele huis zou invallen, ons te 

De schuilkelder in de huisweide van de familie Slenter in Terlinden. De broers Jean 
(links) en Jef Slenter voor de ingang.

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   157 22-09-15   13:07



– Het 119e infanterieregiment van de Old Hickory  –158

beschermen. Er was brood, 
vlees, beleg voor vele dagen. 
Een w.c., aan alles was ge-
dacht. Ook zagen, schoppen, 
houwelen en touwen. We wa-
ren samen met vader, moeder 
en de kinderen: 9 jongens en 
3 meisjes en een buurjongen 
Robert.
Opeens hoorden we door de 
stilte heen het dreunen van 
een zware machine. Het 
was een gevechtswagen: 
voorwielen van rubber, 
achter rupsbanden en er 
bovenop een licht kanon, 

punt 20 of 25. Die machine begon te schieten. Korte en droge 
knallen. Toen hoorden we ook geweervuur en mitrailleurvuur. 
De machine startte weer en we hoorden hem wegrijden 
richting Hoogcruts. Al schietend verwijderde hij zich. 
Plotseling kwam Lambert Schreurs vragen om hulp. Er was 

brand in de schuur tegenover de fam. Pricken. In die woning 
woonde toen de fam. J. Rooijen en ernaast onze oma Essers. 
Toen de gevechtswagen aan de Rijksweg kwam draaide 
hij linksom richting Reijmerstok. Vóór de woning van de 
toenmalige fam. Croonen kreeg de chauffeur een kopschot en 
zo zag ik hem daags erna over het stuur van de gevechtswagen 
hangen.
Wat gebeurde er in ons dorp? Later hoorden we van de heer 
Jozef Moonen die in de Steegstraat woonde dat hij om half 5 
zijn huis uit liep om even rond te kijken en toen zag hij tussen 
de bessenstruiken een gezicht. Toen hij goed keek, zag hij er 
een soldaat liggen die zijn wijsvinger tegen zijn lippen legde en 
hem gebaarde naar binnen te gaan.
Voor ons huis speelde zich rond half 8 van alles af. Opeens 
hoorden we weer heftig schieten en motorengeronk. En een 
afschuwelijk krijsen: “Mutti, Mutti, hilfe”. Echt mensen in 
doodsnood. Vreselijk, een stuk of 7, 8 jonge Duitse soldaten 
vonden de dood. Voor mij als kind was dit een ontzettende 
ervaring. Soldaten groot, en sterk, met geweren, bajonetten, 
revolvers en handgranaten waren voor ons het toppunt van 
macht. En die mannen zo te horen schreien om hun moeders. 
Vreselijk! 
Onze moeder hoorde en beleefde dat ook. Ze zei: “Die mensen 
zijn niet allemaal slecht. Zij moeten. Als ze dat niet doen, dan 
zijn ze landverraders, deserteurs. We zullen een tientje bidden. 
Ook voor die mannen en hun moeders. Misschien hebben 
ze vrouwen en kinderen. Het zijn uiteindelijk ook gewone 
mensen.” 
Plots ging de kelderdeur open en kwam een Duitse soldaat de 
trap af. “Mensen” zei hij en hij praatte niet ons dialect: “Hal 

Kenneth Boel van het hoofdkwartier 3e 
bataljon in zijn jeep in Noorbeek. 

Kenneth Boel maakte op 12 september deze foto van GI’s en inwoners van Noorbeek 
bij het monument voor koningin Wilhelmina.
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dur ging Burgerkleider für mich? Ich habe Angst en ich woll 
niet meer vechten.” Mijn vader stond perplex. “Moet jij ons nu 
nog, op het allerlaatste ogenblik van de oorlog in de problemen 
brengen? Je krijgt van mij geen burgerkleding. Het huis is leeg, 
bedien jezelf, dat hebben jullie de laatste tijd toch al gedaan.” 
De man draaide zich om en vertrok, we hebben hem nooit meer 
gezien. Daarna sloot vader de voordeur.
Maar zo rond 8 uur werd weer hard op de deur gebonsd. 
Iedereen schrok. Vader en mijn oudste broers gingen opendoen 
en daar stonden warempel enige vreemd uitziende soldaten 
met andere geweren aan de deur. Ze glimlachten en vroegen 
waar iedereen was. Maar niemand verstond hen. Ze vroegen 
naar het “wife” en toen moest vader lachen. “Het wijf zit in 
de kelder.” Tijdens dit gebeuren rammelde het paard aan de 
staldeur. De soldaten sprongen geschrokken op met het geweer 
vooruit. Maar vader liep langs hen door en deed de bovendeur 
open. Het paard en het veulen kwamen met de kop over de 
onderdeur en lieten zich “fiëste” (knuffelen). De soldaten 
lachten en wezen naar de kelder. Ze gebaarden de deur open 
te laten. Toen we daar buiten stonden hoorden we in Noorbeek 
de harmonie het Wilhelmus spelen. Dat gaf rust. Er werd later 
nog veel geschoten en overal hoorden we kogels door het huis 
fluiten.

Aan het einde van de eerste bevrijdingsdag noteert de 
Duitse commandant in zijn verslag: 
’s Avonds hadden de Amerikanen flinke vorderingen gemaakt 
’s-Gravenvoeren, (een gedeelte van) Eijsden en Mheer was in 
hun handen gevallen.
Ook Sint-Maartensvoeren, Noorbeek en Terlinden zijn 
inmiddels bevrijd, maar daar maakt Schmidt geen 
melding van. Rond Schilberg heeft het mobiele bataljon 
van majoor Riedel zich weten te handhaven. Hierdoor 
kunnen de Duitsers een omsingeling via hun linkervleugel 
afwenden. 

Op het eind van de dag constateert het Duits hoofd-
kwartier dat de troepen door gebrek aan antitank-
wapens on vol doende weerstand hebben kunnen bieden 
en dat ze onvoldoende zicht hebben op het verloop van 
de frontlinie.

De bevrijding van Schilberg

Wappert in de late namiddag van 12 september in 
Noorbeek al de Nederlandse driekleur, de inwoners 
van het buurtschap Schilberg moeten nog een nacht 
geduld hebben. Want omdat de Duitse commandant 
in de loop van de dag merkt dat zijn stellingen langs de 
Voer niet langer standhouden, dirigeert hij de mobiele 
Kampfgruppe van majoor Riedel richting Schilberg. Die 
moet voorkomen dat de Amerikanen het gedeelte van 
de provinciale weg van Hoogcruts tot aan de grens bij 
De Planck in handen krijgen en zo zijn divisie zouden 
kunnen omsingelen. Maar op 13 september rond 10.30 
uur, is het zover: ook Schilberg is bevrijd. Maar toch zal 
in de kleine buurtschap de blijdschap flink getemperd 
zijn, want de dag ervoor 
heeft zich daar een 
dramatische gebeurtenis 
voltrokken. 
De gefrustreerde 
terugtrekkende Duitsers 
vorderen op 12 september 
in Schilberg een aantal 

Lieutenant-colonel Anthony F. Kleitz, 
commandant van het 125e squadron.
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landbouwvoertuigen en andere materialen om op de 
Provinciale weg enkele wegversperringen op te werpen. 
Zo proberen ze de opmars te vertragen van het 125e 
squadron van luitenant-kolonel Anthony F. Kleitz.
Volgens de Voerense heemkundige Jaak Nijssen, die 
als jongeman in de nabijgelegen buurtschap De Planck 
woonde, krijgt na de bevrijding van de kern van Noorbeek 
de kastelein van het grenscafé, Frans Schreurs, zo rond 
18.30 uur een telefoontje van burgemeester Nahon. Hij 
vraagt de weg zo veel mogelijk vrij te maken voor de 
oprukkende Amerikanen en de opgeworpen barricades 
uiteen te trekken. Overigens ontkent Nahon later zo’n 
telefoontje te hebben gepleegd.

Maar Jef Cranshof en broer en zus Alphons en Fieneke 
Detry gaan aan de slag om de wegversperringen op te 
ruimen en hun eigendommen terug te halen. Wat ze 
niet weten, is dat de Duitsers de barricades ondermijnd 
hebben. Als Jef een schraag wegtrekt, ontploft een 
projectiel. De gevolgen zijn desastreus. Jef loopt ernstige 
brandwonden op, Fieneke krijgt vreeselijke verwondingen 
(Pinckers) en een groot stuk hout in haar dijbeen. De 
29-jarige Alphons wordt de lucht in geslingerd. Hij heeft 
ernstig hoofdletsel en overlijdt ter plekke. De gewonden 
worden de naastgelegen boerderij ingedragen. Fien wordt 
hier op een tafel gelegd en men probeert met alle macht 
de bloedingen te stelpen. Het stoffelijk overschot van 

De familie Detry-Bastings op de binnenplaats van hun boerderij op Schilberg. Geheel links staat Fieneke, tweede van rechts Alphons.

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   160 22-09-15   13:07



– Opmars vanuit de Voerstreek naar het Plateau van Margraten – 161

Alphons blijft de verdere avond en nacht op de onheilsplek 
liggen.
De inwoners van Schilberg vrezen dat de ellende nog 
niet achter de rug is als ze ’s nachts over de weg Ulvend-
Schilberg de Duitsers voorbij horen trekken. Hoe zullen 
die reageren als ze merken dat men de barricaden heeft 
proberen te verwijderen? Maar het blijft verder rustig.
Wanneer ’s anderendaags Jaak Nijssen met zijn moeder 
in Schilberg poolshoogte gaat nemen, zien ze een 
Nederlandse gendarme bezig met een motor met zijspan 
de restanten van de wegversperring weg te trekken. 
Plotseling vallen er schoten. Het is een Amerikaanse 
tank die - naar later blijkt - de gendarme voor een Duitser 
aanziet. De gendarme weet met een duik in het talud zijn 
vege lijf redden. Het is dan half elf. Terwijl moeder Detry 
in haar keuken bezig is, vliegt een projectiel vlak langs 
haar hoofd voorbij. 
Ondertussen worden de gewonden door Jules Hocks 
en Constance Fryns, beiden uit Ulvend, en Johanna 
Hodiamont, verpleegster uit Noorbeek, verzorgd. Een van 
de vrouwen in Schilberg spreekt een beetje Engels en kan 
de Amerikanen uitleggen wat gebeurd is. Die brengen 
Fieneke en Jef over naar Visé en vandaar naar het Hôpital 
des Anglais in Luik. 
Op 14 september komt dokter Pinckers het lijk van 
Alphons Detry schouwen. Hij vermeldt in zijn dagboek: … 
met Mad.(Madamme) Hodiamont (oud-verpleegster) naar 
Schilberg gegaan, waar bij Detry een jongen van 29 jaar dood 
lag, met weggeslagen aangezicht….
Jef Cranshof keert na veertien dagen terug naar Schilberg. 
Fieneke Detry mag na een maand naar huis. Voor Alphons 
Detry wordt 41 jaar later, op 5 juni 1995, bij de fatale plek, 
een smeedijzeren herinneringskruis opgericht.
Ook in Terlinden werden in de vroege ochtend van 13 
september twee jonge inwoners zwaar gewond. Victor 

Slenter schrijft in zijn memoires over die dagen: Mária 
en haar broer Zjeng van Jufke Lardinoy gingen de koeien 
melken. Wij waren vanaf gisteren bevrijd en het was rustig. 

Het herinneringskruis voor Alphons Detry.
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Zij gingen met de melkkar, doch even voorbij hun huis lag 
op de Kütersteenweg een barricade van de Duitsers en zij 
konden er niet door. Geen nood, ze pakten gezamenlijk een 
slagkar bij de bomen en wilden die even opzij trekken. De 
hele zaak explodeerde en Mária en Zjeng werden zwaar 
gewond aan hun benen. Na vele maanden verblijf in een 
ziekenhuis in Luik waren ze weer thuis, genezen.

Provincialeweg De Planck-De Hut

Op 13 september krijgt het 3e bataljon van het 119e 
regiment, dat in de buurt van Noorbeek en Terlinden de 
nacht heeft doorgebracht, de opdracht op te rukken naar 
Beertsenhoven, een gehucht van een paar boerderijen 
ten zuiden van Wijlre. Hiervoor moeten de mannen de 
Provincialeweg van De Planck naar De Hut (toen nog een 
kiezelweg) volgen en bij Ingber de Rijksweg Maastricht 
- Vaals oversteken. Aanvankelijk ondervinden de 
Amerikanen weinig tegenstand. Dat verandert wanneer 
ze dichterbij de Rijksweg komen. De Duitsers hebben zich 
bij Vosbosch (rechts van de Provincialeweg) ingegraven 
en bij de Vruchtenhof (links van de Provincialeweg) 
zwaar geschut opgesteld. Assistentie van enkele tanks 
van het 743e tankbataljon is nodig. De situatie wordt nog 
eens extra bemoeilijkt doordat de Duitsers de avond 
tevoren een betonnen brug over de voormalige tramlijn 
hadden opgeblazen. Hierdoor ontstond een diep gat in 
de Provincialeweg, waar de tanks niet doorheen kunnen. 
Die moeten nu via de weilanden achter de Vruchtenhof 
omrijden en dat kost wat extra tijd.
Tijdens de gevechten sneuvelt omstreeks 11.00 uur, in 
de buurt van de Molenweg, Louis DeFede uit New York. 
Ook komen verschillende Duitsers om het leven. De 
Vruchtenhof krijgt enkele voltreffers. De bewoners zijn 

Louis J. DeFede, staff sergeant 

Louis sneuvelde op 13 september rond 11.00 uur aan 
de Molenweg tussen Reijmerstok en de Rijksweg 
Maastricht-Vaals. Jongens uit Reijmerstok die enkele 
uren later gingen kijken, zagen op zo’n dertig meter 
van de Provincialeweg een gesneuvelde Amerikaan 
liggen, aan de linkerkant van de veldweg met zijn rug 
tegen een wilg. Een aalmoezenier had Louis’ handen 
gevouwen en daar een rozenkrans om gewonden. Op 
zijn uniform was aan een kant een beetje bloed te zien. 

Louis hoorde bij de L-compagnie, 3e bataljon van het 
119e regiment. Hij werd geboren in 1918 en kwam uit 
Brooklyn, New York. Op 15 september werd hij tijdelijk 
begraven in Fosses-la-Ville. Later is hij overgebracht 
naar het Cypress Hills National Cemetry in Brooklyn New 
York. 

Louis DeFede ligt begraven op Cypress Hiils National Cemetry in Brooklyn.
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dan niet aanwezig, zij hebben op advies van de Duitsers 
elders een heenkomen gezocht. 
Pas tegen 14.30 uur weten de Amerikanen de weerstand te 
breken en een klein half uur later is het 1e peloton van de 
L-compagnie in Ingber, het 2e in de buurt van Scheulder 
en het 3e peloton bij De Hut. 
Luitenant David F. Knox van de L-compagnie beschrijft de 
situatie tussen Terlinden en Scheulder als volgt:
We gingen in de ochtend van 13 september op pad. Onze 
compagnie trok weer op als zelfstandige eenheid. Rond 
11.00 uur werden we opgehouden door 20 mm mitrailleurs 
en geweervuur. Daarbij kwam sergeant DeFede om het 
leven. Pelotonscommandant luitenant Stanford ging op 
verkenning uit; hij moest hiervoor bijna driehonderd meter 
door een greppel ‘tijgeren’ voordat hij weer terug was. 
Ondertussen bleef het hoofdkwartier om de vijftien minuten 
vragen waarom we niet verder trokken. Zij wilden dat we 
om 13.00 uur in Scheulder zouden zijn. Maar luitenant 
Stanford gebruikte zo als altijd zijn gezond verstand en liet 
zich niet opjagen. Uiteindelijk stuurde het hoofdkwartier 
tanks en konden we weer verder. We kwamen een aantal 
prachtige schuttersputten tegen. Geen wonder dat ze ons 
hadden tegengehouden. We maakten een aantal Duitsers 
krijgsgevangen.

De bevrijding van Scheulder

Om 15.45 uur op die 13eseptember had het 3e bataljon 
van het 119e regiment, dat vanuit Terlinden naar 
Beertsenhoven Wijlre onderweg was, geen vijandelijk 
contact meer en het rukte snel op. Om 15.40 uur naderde 
de L-compagnie de dorpen Scheulder, Ingber en De Hut. 
Om 17.10 uur had het 3e bataljon zijn doel bereikt en vocht 
het op zijn noordelijke vleugel in Beertsenhoven. Daarmee 

was een einde gekomen aan de gevechtshandelingen voor 
die dag, maar niet voor de cannon-company (artillerie), 
die nog diezelfde avond in actie moest komen in Groot 
Welsden.
De pastoor van Scheulder vermeldt in zijn parochie-
kroniek dat de Amerikanen rond 17.00 uur in de buurt van 
de Heerstraat (aan de kant van IJzeren) waren en dat om 
18.30 uur de eerste Amerikaanse patrouilles door het dorp 
reden. 
In het journaal van Knox lezen we:
Toen we Scheulder bereikten, meldde het hoofdkwartier dat 
zich een groot aantal Duitsers op circa vierhonderd meter 
van Scheulder ophield. Iedereen begon op de vijand te vuren: 
tanks, machinegeweren, gewone geweren, mortieren, zelfs 
karabijnen werden leeggeschoten op de vluchtende Duitsers. 
We konden er niet achter komen hoeveel schade we hadden 
aangericht. Nadat we nog eens goed de omgeving hadden 
verkend en de situatie bekeken hadden, brachten we de 
commandopost van de compagnie over naar een loopgraaf. 
Inmiddels begonnen de mannen hun spullen bij elkaar te 
zoeken voor de nacht. Het begon al donker te worden en 
we dachten in de buurt een hooimijt te zien, maar toen we 
korter bij kwamen bleek het een grote boom te zijn. Het bleef 
de hele nacht regenen. Ik herinner me nog goed dat, toen ik 
wakker werd, de regen vanaf mijn regencape in mijn gezicht 
stroomde. Wat een nacht!
Maar voor de M-compagnie was de strijd nog niet voorbij. 
In Ingber plaatsten de Amerikanen, ter verdediging van 
de Rijksweg naar Gulpen, twee zware machinegeweren. 
De wapens stonden vierhonderd meter van elkaar. Kort na 
middernacht naderde een patrouille van acht Duitsers het 
eerste machinegeweer. De schutter probeerde te vuren, 
maar het wapen weigerde. Terwijl hij zijn mitrailleur aan 
de gang probeerde te krijgen, stuurde hij een kameraad 
om de anderen te waarschuwen. Die lagen in een gebouw 
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ongeveer veertig meter verderop te slapen. Sergeant 
Robert S. Baker kwam als eerste naar buiten, waarop 
de Duitsers direct het vuur openden. Dwars door de 
kogelregen rende de sergeant naar het defecte wapen, 
herstelde het snel en nam de Duitsers op de korrel. Hij 
doodde er een en verwondde twee anderen. Maar toen 
de Duitsers zich terugtrokken, draaide een van hen 
zich plotseling om en verwondde sergeant Baker van de 
M-compagnie, afkomstig uit Rockfort, dodelijk.

In de avond van 13 september kunnen de mannen van het 
119e de balans opmaken: het infanterieregiment telt 41 
gewonden en nam 172 Duitsers gevangen. 
De drie bataljons slaan rond Margraten hun bivak op: 
het 1e bataljon ten noorden van Sibbe, het 2e bataljon ten 
westen van Margraten en het 3e bataljon in de buurt van 
Scheulder.

Robert S. Baker, sergeant

Robert maakte deel uit van 
de M-compagnie van het 
119e regiment. Hij was 22 jaar 
(geboren 12 augustus 1922). Zijn 
ouders Hollis L. Baker en Nora 
R. Baker woonden in Rockford, 
Michigan. Robert werkte in de 

schoenen- en laarzenindustrie. Al in maart 1942 ging hij 
in militaire dienst. 

Op 13 september raakte Robert in de buurt van Ingber 
zwaar gewond. Even tevoren had hij nog een aanval 
gepareerd en een aantal Duitsers uitgeschakeld. 
Niet lang nadat hij was neergeschoten door een van 
zijn tegenstanders, overleed Robert. Hij werd op 15 
september in Fosses begraven. In 1950 werden zijn 
stoffelijke resten teruggebracht naar zijn vaderland. 

Robert S. Baker is begraven in Rockford, Michigan.
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Maar het 125e squadron maakte niet snel genoeg vorderin-
gen, het miste Troop B die uitbesteed was aan een hoofd-
kwartier. Daarom werden vanuit het 113e squadron Troop 
B, en van Troop F een platoon (5 tanks) tijdelijk aan het 
125e toegevoegd. Zij moesten samen de rechterflank van 
het 119e infanterieregiment dekken en ook contact maken 
met de 1e Infanteriedivisie van het VIIe Legerkorps, dat 
ook richting Aken optrok, meer oostelijk. En ze kregen de 
opdracht het gebied tussen De Planck en Gulpen, tot aan 
de Rijksweg, te zuiveren van Duitse troepen.

Om 11.10 uur werd Troop B actief. Troop A bevond zich toen 
tussen Ulvend en Scheij (Kwakhaag). Tezelfdertijd werd 
tussen Vroelen en Ulvend nog enige tegenstand geboden 
door een vijftal Duitsers. Om 12.20 uur bereikte men de ver-
sperring bij Schilberg die op dat moment werd opgeruimd 
door omwonenden, waarbij eerder een dode en twee zwaar 
gewonden waren gevallen. Via Hoogcruts ging het richting 
Slenaken, waar de weg was versperd met bomen. Maar die 
waren snel opgeruimd. Om 15.45 uur richtte de 113e Group in 
het klooster van Hoogcruts haar commandopost in. 
In de loop van de middag werden ook Epen, Brommerig, 

Mechelen en een deel van Gulpen (ten zuiden van de 
Rijksweg) bevrijd. De cavaleristen probeerden nog de 
Rijksweg bij Wittem in handen te krijgen, maar dat lukte 
niet. De Duitsers hadden zich ingegraven bij Wahlwiller 
en ze konden de Amerikanen nog even weghouden van 
het Duitse plaatsje Orsbach waar de Siegfriedlinie begon. 
Maar de volgende dag werd ook die klus geklaard.

De kleine M5A1 Stewarttank, onder andere in gebruik bij de Red Horse naast de 
robuuste M4 Sherman, waarmee het 743e Tankbatallion was uitgerust.

125e squadron van de 113e Cavalrygroup
Trage opmars op de rechterflank bij Schilberg

Op de uiterste rechterflank waren ook de cavaleristen van de 113e Cavalry Group op 13 

september nog actief. Er was daar, in de ogen van de leiding, door Troop A van het 125e 

verkenningssquadron te weinig terreinwinst geboekt. Generaal Hobbs, de bevelhebber van 

de Old Hickory, had de groepscommandant lieutenant-colonel Anthony F. Kleitz op het hart 

gedrukt dat het 125e die avond de hoogten rond Gulpen in bezit diende te hebben. 
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Anderhalve kilometer ten noorden van Schilberg 
ligt het Franciscanenklooster Hoogcruts (nu een 
deels geconserveerde ruïne). De paters hebben 
begin september al een 150-tal Duitse SS’ers moeten 
inkwartieren. De officieren namen de mooiste kamers, 
gastenkamers in beslag enz. enz. en alles moest in een 
paar uur ontruimd zijn. Of pater Gardiaan ook al zei: er 
is hier geen plaats voor. Oh, zei de officier, Im Krieg kann 

alles, schrijft een van de fraters in zijn memoires. Na vijf 
dagen vertrekken de Duitsers, klooster en tuin zagen er 
uit als een beestenstal, alles was even vuil en smerig en alle 
wc’s waren verstopt of vervuild.
Op 11 september valt er een groot explosief in de 
kloostertuin. Door de geweldige luchtdruk sprongen 98 
grote ruiten stuk. De glasscherven vlogen door de refter. 
De Franciscanen zoeken dekking in de kelder en gaan 

Officieren het 125e squadron. Staande tweede van rechts, lieutenant-colonel Anthony F. Kleitz, de commandant van het squadron. Hij nam in augustus 1944 het commando 
over van Jeff F. Hollis.
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een halfuur later kijken hoe alles er bij ligt. De soep was 
niet meer te eten, die zat vol glasscherven. Op dinsdag 
12 september arriveren de Amerikanen in Noorbeek, 
waar ze enkele achtergebleven Duitsers krijgsgevangen 
nemen. De opperwachter had ze uitgeleverd ofschoon hij een 
uitgesproken NSB’er was. Dat baatte hem niet veel. Want 
hij werd ook de volgende dag gevangengenomen en naar 
Maastricht gebracht. 
De dag erna volgde een enorme stoet van honderden 
tanks en auto’s die richting Maastricht reden.
Woensdagmorgen, 13 september, gingen enkele paters 
en broeders eens kijken hoe die lui er uit zagen. Ze waren 
buitengewoon vriendelijk en wij waren al dadelijk goede 
vrienden met hen. Het hele dorp Noorbeek en Slenaken 
was in feeststemming; overal zag men iedereen met oranje 
lopen; kinderen hadden een oranje sjerp om en grote mensen 
droegen allemaal een oranje lintje. Ik zag iemand lopen 
met een band om z’n arm. Ik vroeg natuurlijk wat dat was. 
O, zei hij, wij zijn van Vrij Nederland. Ook zag ik direct 
mannen en jongens lopen van de ordedienst (O.D.). Het was 
prachtig om te zien wat een reuze materiaal die Amerikanen 
hadden, dat was toch heel wat anders dan die ouwe rommel 
wat die moffen nog hadden. ’s Middags aan tafel zagen we 
ineens drie Amerikanen in de tuin komen. Eerst keken ze 
wat nieuwsgierig waar ze binnen konden komen en opeens 
zagen zij de deur en stonden ze in de refter. Met een algemeen 
hoera!! werden zij verwelkomd. De commandant ging eerst 
naar pater Gardiaan en de paters om hen een hand te geven. 
Toen vlogen de fraters ineens van tafel op en stonden de drie 
Amerikanen tussen al de fraters in, druk pratend en wij 
vroegen hen van alles. Waar ze vandaan kwamen en hoelang 
of de oorlog nog zou duren en wanneer Nederland zou vrij 
zijn, en allemaal zulke domme vragen meer. ‘n 14 Dagen en 
dan zou Nederland wel vrij zijn en Duitsland, nou ja, nog een 
week of 6, dan was alles gedaan. Maar op het ogenblik als ik 

deze brief schrijf is ’t al 17 oktober en zijn nog maar enkele 
plaatsen bevrijd. Zuid-Limburg met de kolenindustrie is vrij. 
Maar voor de rest nog niet veel. 
Om op de Amerikanen terug te komen, ze gaven in de refter 
volop sigaretten uit, waar wij als ’t ware om vochten om de 
eerste Amerikaanse sigaret te kunnen roken… want dat was 
natuurlijk een geweldige attractie. Na zo wat een half uur 
gepraat te hebben, gingen zij weer heen en ze zouden weer 
gauw terug komen; en dat zou snel genoeg gebeuren. 
Tegen de avond kwam de commandant terug en vroeg 
aan pater Gardiaan of er ongeveer 50 man hier konden 
overnachten. Wat natuurlijk direct werd goed gevonden. 
Liever 100 Amerikanen dan één mof in huis. In de 
spreekkamer zaten een paar officieren en de rest sliep in de 
gang en overal. Het was weer een drukte van belang. Maar 
er was nu meer feeststemming. De tuin werd weer vol auto’s 
gezet en een grote wei tegenover het klooster was in een kamp 
veranderd. Het leek wel een indianenkamp, of zo iets van 
padvinders. Wij hadden gauw een paar Engelse woordjes 
geleerd, doe joe smook. Wij kregen veel sigaretten van hen en 
ook rooktabak, snoep, zeep, lucifers, enfin van alles. Het was 
juist alsof het kermis was. Het waren leuke dagen. Ze zijn zo 
ongeveer 8 dagen gebleven.

Het klooster 
van Hoogcruts.

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   167 22-09-15   13:07



– Het 119e infanterieregiment van de Old Hickory  –168

Duitsers: “Sterk verzwakt”

Die avond kijken de Duitsers terug op de voorbije 
dagen. Generaal Schmidt constateert dat de Duitse 
troepen aan de overzijde (westkant) van de Maas (de 
176e infanteriedivisie) door Amerikaanse tanks met 
artilleriesteun grotendeels zijn uitgeschakeld en 
krijgsgevangen gemaakt. Ook hebben de Amerikanen het 
Maastrichtse stadsdeel Wyck ingenomen. Schmidt heeft 
opdracht gegeven de bruggen in Maastricht op te blazen 
om zo de overgebleven Duitsers aan de westkant van de 
Maas in de rug te dekken. 
Tegen de avond trekt Schmidt zich ten noorden van 
Maastricht met een deel van zijn (beste) mensen terug 
achter de Geul op een nieuwe verdedigingslinie Meerssen 
- Valkenburg. De rest van zijn mannen moet stellingen 
innemen in de richting Amby - Berg om zo te proberen 
een bruggenhoofd te formeren. 
In de ochtend van 14 september rapporteert Schmidt 
aan zijn hoofdkwartier dat zijn eenheid sterk verzwakt 
en uit elkaar geslagen is. Zijn divisie bestaat nog uit één 
bataljon en een gemotoriseerde compagnie. In de loop van 
de dag krijgt hij versterking van twee nieuwe bataljons. 
Eén bataljon is afkomstig van de 276e divisie en het ander 
bestaat uit ongetrainde Flieger. De troepen van Schmidt 
trekken zich verder terug richting Duitse grens. Ze zullen 
nog fel tegenstand leveren in de strijd om Kerkrade, Aken 
en in de Eifel.

Opmars naar de Rijn

Aan de geallieerde kant werd op die 13e september de 
Northern France Campaign, afgesloten, de veldtocht die 
vanuit Normandië via Noord-Frankrijk richting Aken 

voerde. 
Op 14 september begint de Rhineland Campaign, de 
opmars naar de Rijn. Want Duitsland, met als eerste 
grote stad Aken, is het doel waarvoor de Amerikaanse 
legers, die ons bevrijd hebben, gekomen zijn. Niet om 
dat land te bevrijden, maar om het te veroveren en te 
bezetten. De strijd zal nog bijna acht maanden duren 
en vele tienduizenden manschappen van de geallieerde 
legers het leven kosten. Alleen al in het Hürtgenwald 
rond Monschau komen in vijf maanden tijd meer dan 
vierentwintigduizend Amerikanen en vijftienduizend 
Duitsers om het leven door vijandelijk vuur, door 
uitputting en ziekten. 

Een platte wagen in een weiland aan de Eindstraat in Sint Geertruid
diende als tafel voor deze Amerikanen. >
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Overrepen (B)

Deze tijdelijke begraafplaats voor Duitse militairen aan de 
Butsstraat tussen Overrepen en Neerrepen bij Tongeren 
was 1.45 ha groot en werd begin september 1944 
ingericht door de 608th Quartermaster Graves registration 
Compagny (XIXe Corps). 

In totaal zijn er 189 Duitse militairen begraven. In 1948 
werden de gesneuvelden opgegraven en overgebracht 
naar de Duitse Begraafplaats in Lommel.

Fosses-la-Ville (B)

Op 8 september 1944, vrijwel direct nadat de 
Amerikanen vanuit Frankrijk België binnentrokken, legde 
het Eerste Leger een tijdelijke militaire begraafplaats aan 
te Fosses-la-Ville, 16 km ten zuid-westen van Namen. 
Hier werden in totaal 2199 Amerikanen, 96 geallieerden 
uit andere landen (vaak vliegtuigbemanningen) en 
1600 enemies deaths (vijandelijke doden, dus Duitsers) 
begraven. Veel van deze gesneuvelden kwamen om in 
The Battle of the Bulge, de slag om de Ardennen, rond 
Kerstmis 1944. De Duitsers lagen door een groot grasveld 
gescheiden van de geallieerden. De Amerikanen werden 
later naar Henri Chapelle (B) overgebracht, de Duitsers 
naar Lommel (B). De andere geallieerden werden over 
hun eigen begraafplaatsen verspreid. Op 12 juli 1948 
werd de tijdelijke begraafplaats in Fosses-la-Ville definitief 
gesloten. 
Er waren ook nog tijdelijke begraafplaatsen in Foy bij 
Bastogne, Neuville-en-Condroz en Henri Chapelle. 
In Fosses-Aiseau is nog steeds een begraafplaats met 
4060 Franse gevallenen uit de Eerste Wereldoorlog.

De trieste balans
van drie dagen oorlog

Het aantal gesneuvelde Amerikanen in het gebied 

van de gemeente Eijsden-Margraten en Voeren 

kan met een vrij grote mate van zekerheid worden 

aangegeven: veertien. Ook het tijdstip en de plaats 

van sneuvelen is op een enkele uitzondering na 

bekend. Wel is nog niet duidelijk of in Gronsveld twee 

of drie Amerikanen zijn gesneuveld. 

Veel minder duidelijkheid is er over het aantal 
gesneuvelde Duitsers. Een betrouwbare administratie 
ontbreekt. Door de aanhoudende stroom van 
bombardementen boven Duitsland zijn heel wat 
oorlogsarchieven verloren gegaan. Daarbij komt dat de 
Duitsers niet altijd even scheutig zijn met informatie. Een 
ander probleem is dat onze lokale bronnen (ooggetuigen) 
en publicaties zich meermalen tegenspreken. We kunnen 
er van uitgaan dat het aantal Duitsers dat het leven liet 
tijdens de dagen van de bevrijding van onze regio rond de 
honderd ligt. 

Eerste rustplaats in België
Alle Amerikanen die hier sneuvelden, zijn op de tijdelijke 
militaire begraafplaats Fosses-la-Ville begraven. Eind 
jaren veertig kregen de nabestaanden de keuze de 
stoffelijke resten van hun dierbaren terug te laten keren 
naar Amerika of deze in Europa achter te laten. Die 
laatsten werden later in het Belgische Henri-Chapelle 
herbegraven. 
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Voor de Duitsers was het ingewikkelder. Zij moesten 
zich tijdens onze bevrijdingsdagen voortdurend 
terugtrekken en waren daardoor vaak niet in de 
gelegenheid hun Kriegskameraden te bergen. Dat 
moesten ze overlaten aan de Amerikanen of de 
plaatselijke autoriteiten.
Een klein deel van de Duitse gesneuvelden werd 
begraven in de buurt van de plek waar ze de dood 
vonden (Noorbeek, Cadier en Keer, Margraten). Anderen 
werden op het plaatselijk kerkhof begraven, zoals in 
Breust in een massagraf, maar ook in Mheer, Sint 
Geertruid, Noorbeek en Moelingen. De andere Duitse 
gesneuvelden werden door de Amerikanen overgebracht 
naar de tijdelijke begraafplaatsen in Overrepen/
Neerrepen bij Tongeren of in Fosses-la-Ville. 

De stoffelijke resten die op Nederlands grondgebied in 
een tijdelijk soldatengraf begraven waren, zijn eind jaren 
veertig/begin jaren vijftig overgebracht naar de Duitse 
militaire begraafplaats in Ysselsteyn bij Venray. De 
Duitsers die een begraafplaats in België hadden, rusten 
nu op de Duitse militaire begraafplaats in Lommel.

In het talud bij hoeve Libeek, Sint Geertruid, waren 
na de bevrijding drie Duitsers begraven, die een of 
twee dagen tevoren in de buurt van Visé sneuvelden. 
Waarschijnlijk zijn deze graven wel door Duitsers 
gemaakt. 
Verder was in Maastricht op de begraafplaats aan de 
Tongerseweg een gedeelte waar 289 Duitsers begraven 
lagen. Zij waren omgekomen tussen 5 mei 1940 en 15 
september 1944. Dertig van hen zijn hier in september 
1944 begraven. Van deze groep zijn de meesten in België 
gesneuveld. 
Ook was daar een apart vak met zeven Duitsers die 

niet met militaire eer begraven waren. Zij waren 
standrechtelijk gedood (bijvoorbeeld wegens desertie of 
dienstweigering) of hadden zelfmoord gepleegd. Maar 
een Duitse soldaat die zelfmoord pleegde omdat hij 
ongeneeslijk ziek was of omdat omdat hij de dood van 
een geliefde niet kon verwerken, kon clementie krijgen; 
de bevelvoerende generaal kon dan toch toestemming 
geven hem met militaire eer te begraven. 

Wie moest de gesneuvelden begraven? 
In de Amerikaanse legervoorschriften is vastgelegd dat 
gesneuvelden (en dode dieren) zo snel mogelijk begraven 
moeten worden. Toch melden ooggetuigen herhaaldelijk 
dat Duitse gesneuvelden dagen bleven liggen. De 
Quartermaster Graves Registration was verantwoordelijk 
voor de uitvoering en het verzamelen van de gegevens 
en bezittingen van de doden. Bij de Duitsers was 
een Gräber-Offizier verantwoordelijk. Wie moest 
zorgen voor het begraven van gesneuvelden, was ook 
verantwoordelijk voor de identificatie (mits dat mogelijk 
was) en de inzameling van de persoonlijke bezittingen. 
Verder moest het identificatieplaatje (Amerikaans: dog 
tag. Duits: Erkennungsmarke) ingenomen worden. 
De veldwachter van Sint Geertruid H. Vroemen schrijft 

De tijdelijke begraafplaats 
in Fosses-la-Ville. Links 
ligt de Duitse afdeling van 
de begraafplaats, rechts 
de Amerikaanse. In 1948 
werden de gesneuvelden 
naar huis of naar andere 
begraafplaatsen (vooral 
Lommel en Henri Cha-
pelle) overgebracht. 
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in zijn rapportage dat in de gemeenten Gronsveld en Sint 
Geertruid de gesneuvelde Duitsers door Amerikanen 
werden opgehaald. Dit behoeft enige nuancering, 
want in Sint Geertruid is een Duitser (Wilhelm 
Schneppendahl) tijdelijk op het kerkhof begraven. 

Rol van de Ordedienst 
In de gemeente Eijsden, waar veel Duitsers sneuvelden 
onder meer door artilleriebeschietingen vanuit België, 
speelde de Ordedienst (OD) een belangrijke rol bij het 
verzamelen van de doden. Schouwarts dokter Alfred 
Pinckers noteerde, ten behoeve van de identificatie, 
in zijn schouwverslag de aard van de verwondingen, 
de toestand van het stoffelijk overschot en andere 
gegevens.

OD-verslag van 12 september:
Ploegen worden gevormd om de lijken te verzamelen, 
waarmede Stevens (ambtenaar van de gemeente Eijsden) 
wordt belast. Eigendommen der gesneuvelden worden 
verzameld en via het vak opgezonden naar het Rode Kruis. 
Andere ploegen vrijwilligers verzamelen munitie en andere 
krijgsbuit. De vorderingscommissaris vordert benodigde 
auto’s en motoren.

OD-verslag van 16 september:
Heden zijn 33 dooden ter aarde besteld. Een der gesneuvelden 
is een lid der Armée Blanche (verzetsbeweging) België. 
Locoburgemeester, V.C. (Vakcommandant), P.C. 
(Plaatselijk commandant), en Stevens zijn aanwezig.
Het dagboek van de schouwarts meldt verder:
13 september. De heele verder dag heb ik met ’n Oranjeploeg 
lijken en munitie opgehaald (23 Duitsers). Naar Oost en 
Maarland konden wij niet gaan, deze gehuchten waren 
eerst tegen de avond bevrijd. 

Later op die dag meldt hij: In Maarland bij het vallen der 
duisternis de ergste lijken gevonden n.l. twee rompen en 
losse hoofden.
14 september. Veel werk met zieken, gewonden en dooden. 
Nog 11 Duitsche lijken geschouwd waaronder 5 vliegeniers 
te voet! De lijken uit Oost en Moelingen waren totaal naakt 
geplunderd. Er zijn ook nog 3 levende duitschers in Oost bij 
Paquay de bakker, waaronder 1 gewond, die we herhaalde 
malen morphine hebben gaan inspuiten.
16 september. Weer 8 Duitsche dooden geschouwd en de 
maden komen al overal uit. 
In totaal werden 37 Duitsers in een massagraf op de 
begraafplaats aan de Groenstraat in Eijsden begraven. 
Het aantal van de OD komt niet helemaal overeen met 
de werkelijkheid, ook de aantallen die de schouwarts 
noemt, kloppen niet helemaal, omdat sommige 
gesneuvelden twee keer geschouwd zijn. Wellicht dat de 
hectiek van de omstandigheden en de toestand van de 
lijken hierbij een rol hebben gespeeld. 
Het is dus niet bekend hoeveel Duitsers in deze regio 
gesneuveld zijn bij de bevrijding. Aan de hand van 
militaire documenten en verklaringen van burgers kan 
een overzicht worden gemaakt, maar dat is vrijwel zeker 
niet volledig. Er kunnen slachtoffers vermist zijn of 
heimelijk begraven.

De gesneuvelden per dorp

Banholt 
Waarschijnlijk is in Banholt private Daniel Pearson jr. zo 
zwaargewond geraakt (DOW, death of wound, bezweken 
aan verwondingen) dat hij de dag erna overleed. 
Hoeveel Duitsers tijdens de bevrijding van Banholt 
precies gesneuveld zijn, is niet bij benadering te zeggen. 
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De hevigste gevechten vonden plaats in de late uren 
van 12 september, toen de Amerikanen van de kant van 
Mheer en Noorbeek Banholt naderden. 
Op 13 september overlijdt in een weiland aan de 
Mheerderweg (nu huisnummer 19) Egon Bockholt, een 
18-jarige Duitse priesterstudent uit Recklinghausen. 
Hij werd neergeschoten door zijn commandat omdat hij 
niet meer wilde vechten. Egon heeft nog een paar dagen 
daar onder een heg gelegen en is op het toenmalige 
kerkhof, tussen Banholt en Mheer, begraven. 
Onverklaarbaar is waarom de gemeente Mheer de 
ouders van Egon toen niet op de hoogte heeft gebracht. 
Tien jaar later (1954), toen de stoffelijke resten werden 
overgebracht naar Ysselsteyn (CS-12-280), kwam 
een inwoner van Banholt op het idee de ouders te 
informeren. Tot dan waren zij in het ongewisse gelaten 
over wat met hun enig kind gebeurd was en dat hij in 
Banholt begraven was. 
Verder vermeldt vele jaren later Pierre Royen in zijn 
oorlogs verslag, dat op 13 september twee dronken 
Duitsers in de Grotestraat (weg Banholt-Terlinden) door 
de Amerikanen van hun kar geschoten zijn. In het boek 
‘Banholt en Terhorst tijdens de Tweede Wereldoorlog’ is 
in een interview met Michel Wintjens te lezen dat vier 
gesneuvelde Duitsers in de Groote Straat voor het huis 
van Pierre Deckers lagen. Ook Nico Hutschemakers 
maakt in dit boek melding van een vuurgevecht in 
de buurt van de ‘Galling’, waarbij een aantal Duitsers 
gesneuveld zou zijn. 

Cadier en Keer
In een weiland aan de Bemelerweg, kort bij de Rijksweg, 
sneuvelde 13 september in de late middag uren Albert H. 
Strahle jr. Hij maakte deel uit van de B-compagnie van 
het 117e infanterie regiment.

Het aantal gesneuvelde Duitsers is ook hier niet zeker. 
Inwoners vertelden dat tijdens hevige vuurgevechten 
tussen de Amerikanen die uit de richting Eckelrade 
kwamen en Duitsers aan de rand van de hellingbossen, 
verschillende Duitsers om het leven kwamen. De 
aantallen variëren van tien tot vijftien. Één naam is 
bekend: Wilhelm Schwenen, geboren 6 mei 1926 in 
Hemsen. Zijn zakboekje werd door een Keerdenaar 
naar de ouders gestuurd, waarna deze een bedankbrief 
ontving. Wilhelm werd in eerste instantie begraven 
in Overrepen/Neerrepen, dus moet hij daar door 
de Amerikanen naartoe zijn gebracht. Nu ligt hij 
op de begraafplaats in Lommel (Block 21 graf 409). 
Waarschijnlijk zijn ook de andere gesneuvelden daar 
naar toe gebracht.
Waarom de volgende drie gesneuvelden in Cadier 
en Keer begraven zijn zal altijd wel een raadsel 
blijven. Zo werden twee onbekende Duitsers in het 
Blankenbergerveld begraven. Willy Oostenbach 
(Honthem) vertelde: Om de plek te markeren was er 
een houten kruis geplaatst. Als ik daar de grond moest 
bewerken, ploegde ik gewoon om de plek heen, maar 
zorgde toch dat de ploegscharen niet te diep in de grond 
sneden. De namen van deze twee gesneuvelden zijn niet 
bekend. Wel is van één het identiteitsplaatje bekend: 
Erk.m.M.G.K.P. (Z.b.V) G.E.B. 484.51.0. Navraag bij de 
Duitse autoriteiten heeft tot nu toe niet tot resultaat 
geleid. De stoffelijk resten van beiden zijn naderhand 
op last van de Nederlandse Gravendienst overgebracht 
naar Ysselsteyn.
Op ‘t Gruusselt sneuvelde Heinz Walter Fiedler. Hij 
was Unteroffizier en geboren 19 juni 1920 in Gössnitz. 
Enkele jaren geleden heeft de Historische Kring Cadier 
en Keer de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
benaderd en zijn identiteitsplaatje: STB.V.W. Kp.LN.S.14. 
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doorgegeven. Zo is vastgesteld dat het om Fiedler 
handelde. Hij sneuvelde op ‘t Gruusselt in de buurt 
van het huidige wegkruis. Ook hij werd daar op een 
stuk land begraven. Toen een paar jaar later de boer 
(Pierre Mingels) tijdens het ploegen een stuk kleding 
tegenkwam, was dat een reden voor de burgemeester 
de stoffelijke resten te laten weghalen. Die zijn 
overgebracht naar Ysselsteyn, Block: BZ Reihe 10 Grab 
250.
Verder zijn op 6 september bijna bovenaan de 
Keerderberg drie Duitsers die in een auto vanuit 
de richting Heer kwamen gedood door een Engels 
vliegtuig. Twee lagen in een vreemde houding naast 
elkaar en een derde lag een beetje verderop (ooggetuige: 
Jo Nelissen). De Duitsers hebben hier dus wel de kans 
gehad de gesneuvelden te bergen.

Eckelrade 
In Eckelrade is geen Amerikaan gesneuveld.
In de buurt van het Kraojebösjke, richting Honthem, 
zijn twee of drie Duitsers gesneuveld. Volgens een 
ooggetuige lagen ze onder een laken (Jeu Lardinois). 
Ook de pastoor van Eckelrade maakt melding van 
gesneuvelden. 
Veldwachter Vroemen meldt op 16 september 
dat hij onder de gemeente Gronsveld, ter plaatse 
genaamd ’t Kraojebösjke, een identiteitsplaatje met 
oorlogszakboekje gevonden heeft van Ernst Parz, 
geboren te Waubach, 15 november 1924, R.K., beroep 
arbeider, identiteitsplaatje 2 Stamkp J.E. Ptl 106-527 
Grenadiers. De veldwachter heeft de gevonden spullen 
afgeleverd bij de OD-commandant Nulens te Eijsden. 
Naar later blijkt heeft Vroemen enkele foutjes 
gemaakt. De gesneuvelde heet niet Parz maar Parr, zijn 
woonplaats was niet Waubach maar Krombach.

Op 21 september 1944 stuurt de burgemeester van 
Gronsveld een kort briefje naar het Rode Kruis in 
Maastricht: Ik meen goed te doen U te berichten, dat op 18 
september in de gemeente Gronsveld een Duitsch militair 
door onbekenden werd begraven. Diens zakboekje en 
spaarboekje zijn door den heer kapelaan T. Delissen alhier 
aan de commandant van de destijds ter plaatse gelegerde 
Amerikanen overhandigd. 
In mei 1948 stuurt de burgemeester weer een briefje 
naar het Rode Kruis waarbij hij een brief voegt van Edm. 
Parr, Oberkrombach 36, wiens zoon in de gemeente 
Gronsveld gesneuveld zou zijn. De burgemeester weet 
hier niets van.
Vier jaar later (maart 1952) komt het Rode Kruis terug 
op het briefje dat de burgemeester op 21 september 
1944 stuurde en laat weten dat het met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid gaat om Ernst Parr, 
die op 12 september in Gronsveld is gesneuveld. De 
burgemeester antwoordt dat hij navraag heeft gedaan 
bij kapelaan Delissen en bij twee officieren van de OD. 
Niemand kan zich meer iets herinneren over de situatie. 
Nu ligt Ernst Parr begraven in Ysselsteyn: TD-5-56.

Gronsveld
Volgens de Amerikaanse gegevens zijn op 13 september 
van het 2e bataljon, 117e infanterie regiment, de 
bevrijders van Gronsveld ‘Onder’, twee mannen 
gesneuveld (KIA, killed in action): Arthur J. Andrew en 
Raymond F. Gargenes. John W. Moses is twee dagen 
later aan zijn verwondingen bezweken. Van Andrew is 
bekend dat hij in Heer gesneuveld is. In Gronsveld vielen 
dus alleen Gargenes en Moses. 
Het 113e cavalerie squadron dat Gronsveld ‘Boven’ 
bevrijd heeft, telt op 13 september geen verliezen. Ook 
bij de Amerikaanse gesneuvelden in Fosses is verder 
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niemand van het 2e bataljon die op de 13e gesneuveld is.
Over het aantal gesneuvelde Duitsers in Gronsveld 
spreken de mondelinge bronnen elkaar nogal tegen. 
Twee Duitsers sneuvelden aan ’t Beeldsje, zegt de een. 
Andere informanten, onder wie een OD’er, spreken 
over meer dan tien. Van een gesneuvelde is de naam 
bekend, omdat zijn zakboekje in Gronsveld bewaard 
is gebleven: Artur Parchert, Gefreiter, geboren 20 juli 
1920. Hij schijnt aan de Kampweg (Aan ’t Beeldsje) 
gesneuveld te zijn. In zijn zakboekje stond vermeld dat 
hij Fallschirmjäger (parachutist) was, regiment Grevo, 
5e Compagnie. Hij was op 20 augustus 1944 nog in 
Trondheim (Noorwegen). Artur werd eerst begraven in 
Overrepen (B) en daarna overgebracht naar Lommel. 
Volgens het opschrift op zijn grafsteen 21-337 is hij op 14 
september overleden. 
Op ‘t Broek zouden twee Duitsers gesneuveld zijn en bij 
boerderij Vossen kwam een Duitse officier om het leven. 
Namen onbekend. 
Mondelinge bronnen melden dat in Gronsveld 
gesneuvelde Duitsers naar Eijsden zijn overgebracht 
en daar in het massagraf begraven zijn. In hoeverre dit 
klopt is niet te achterhalen. Artur Pachert is in ieder 
geval door de Amerikanen naar Overrepen gebracht
Math Damzo vertelde:
Op 14 september ben ik met mijn vader Sjeng en mijn broer 
Wil Damzo gaan kijken naar de twee gesneuvelde Duitsers 
bij ’t Beeldsje. De twee Duitsers lagen naast het wegkruis 
bij de doornen heg die aan weerszijden van het kruis enkele 
meter was kapot geschoten. Het wegkruis was wonderwel 
niet geraakt. De dag erna hebben Belgische arbeiders 
die uit Duitsland gevlucht waren op weg naar huis, de 
gesneuvelden beroofd van hun sieraden en hun laarzen. De 
lijkenpikkers zijn aan de grens in Eijsden gearresteerd. 

Maarland 
Het rapport van de schouwarts vermeldt: in Maarland in 
de wei naast Ger. Duysens, waar ’n geweldige ravage aan 
de boomen was. 5 vlak bij elkaar aan de heg langs de weg 
en vreeselijk toegetakelde lijken. Zij zijn al de dag vóór 
de bevrijding op 12 september gesneuveld door zwaar 
Amerikaans artillerievuur vanaf de overkant van de 
Maas. De namen staan in de lijst van het massagraf.
Verder drie onbekende gesneuvelde Duitsers, van wie 
twee in een weiland achter het café van Colla Wassenaar 
aan de Rijksweg tussen Rijckholt en Maarland. 
Opgehaald door de OD’ers van Eijsden met paard en kar. 
De andere, die ten zuiden van Rijckholt werd gevonden 
door Theodoor Kempener, was omgekomen door een 
granaatscherf.

Margraten
In Margraten is geen Amerikaan gesneuveld. Wel 
is kort bij de gemeentegrens aan de overzijde van de 
Provincialeweg (de Hut – de Plank) aan de Molenweg 
ongeveer dertig meter van de weg, Louis J. DeFede 
gesneuveld.
Het aantal in Margraten gesneuvelde Duitsers is 
niet bekend. Plaatsen waar dode Duitsers door 
ooggetuigen zijn gezien: Termaar, achter hoeve 
Dobbelsteyn, Broenshem, in de Holstraat en de Pastoor 
Brouwersstraat. Een gesneuvelde lag tijdelijk begraven 
aan de Rijksweg tegenover de huidige Amerikaanse 
begraafplaats. Waar schijnlijk was dat Helmut 
Stieger, grenadier geboren 27 mei 1926, gesneuveld 13 
september. Ysselsteyn: BY-10-230. 
Buiten het dorp in het Sibberveld waar ook flink 
gevochten is, zouden ook een aantal Duitsers 
gesneuveld zijn onder wie een luchtmachtofficier.
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Mheer
In Mheer is geen Amerikaan gesneuveld.
Op de Hoesberg wilde een tegemoetkomende Duitse 
motorrijder met een Panzerfaust de eerste Amerikaanse 
tank uitschakelen. Hij werd doodgeschoten.
Amerikaanse documenten melden verder dat staf-
sergeant Burroughs op 12 september bij het verlaten van 
Mheer ter hoogte van de huidige basisschool zeventien 
Duitsers doodschoot, die de weg richting Banholt wilden 
oversteken. 

Noorbeek
Ten oosten van Noorbeek, onder Wolfsberg bij de weg-
splitsing naar Terlinden sneuvelde stafsergeant Roy L. 
Booher. Voor hem is op die plek een gedenksteen opgericht
Hoeveel Duitsers op 12 september 1944 in Noorbeek 
sneuvelden is niet bekend. In ieder geval twee. Zij 
sneuvelden vlakbij de plek waar ook de Amerikaan 
Roy Booher om het leven kwam. Waarschijnlijk is 
dit zelfs tijdens hetzelfde vuurgevecht gebeurd. Zij 
werden op het kerkhof begraven, laatste rij rechts. In 
november 1950 gaf het ministerie van Oorlog opdracht 
op de graven een eenvoudig witgelakt houten kruis te 
plaatsen met het opschrift ‘Onbekende Duitse Soldaat’. 
In december 1953 zijn de stoffelijke resten overgebracht 
naar Ysselsteyn. Daar zijn ze geïdentificeerd. De 
omschrijving in de opgravingsdocumenten luidt:
Helmut Beyer, geboren 23 december 1926. Flieger. Skelet 
in een kist. Blond haar. Resten van Duits uniform 
Lufftwaffe, geen schoenen. Half identiteitsplaatje: R/
Flg.Ers.Bat.VII 1020. In Ysselsteyn: STFF - 4 – 41.
Günther Zonsius, geboren 28 mei 1926. Flieger. Skelet 
in kist. Roodblond haar. Resten van Duits uniform 
(Lufftwaffe). Geen schoenen. ½ Identiteitsplaatje: 
3008R.K.P.Flg.Ers.Batl.XII. In Ysselsteyn: STFF-4-42. 

Oost 
Ook in Oost staat het aantal gesneuvelde Duitsers niet 
vast. Er is in ieder geval geen Amerikaan gesneuveld 
zoals wel eens gesuggereerd wordt. De schouwarts 
vermeldt: De lijken uit Oost en Moelingen waren totaal 
naakt geplunderd. Sommige ooggetuigen noemen 
enkele tientallen doden, vooral in de weilanden rond het 
kasteel en in de tegenover gelegen Sint-Catharinastraat. 
Maar dat aantal is, gelet de rapporten van Pinckers en 
van de OD, onwaarschijnlijk groot. 

Rijckholt 
Aan de zuidkant van Rijckholt aan de Rijksweg bij de 
grens met de gemeente Eijsden hadden de Duitsers 
een geschut opgesteld, maar dat werd al vlug vanaf de 
Maorender Huede (aan de rand van het Savelsbos) door 
de Amerikanen uitgeschakeld. Een Duitser was op slag 
dood, de andere werd nog door pater Th. Kostenbroek 
O.P. bediend, maar overleed korte tijd later. 
Verteld wordt dat bij het opladen van de gesneuvelden, 
omstanders protesteerden tegen de ruwe manier hoe 
dat door Eijsdense OD’ers gebeurde. Deze laatsten 
zouden gezegd hebben: “Wij zijn nu de baas”. De namen 
van de twee gesneuvelden zijn niet bekend, maar ze 
horen wel bij de doden van het massagraf van Breust. 
Volgens een ooggetuige sneuvelde ongeveer op de grens 
tussen Rijckholt en Gronsveld, aan de westkant van de 
Rijksweg, ook een Duitser. Mogelijk gaat het hier om 
dezelfde Duitser die genoemd wordt in Gronsveld bij 
boerderij Vossen.

Sint Geertruid
Hoeveel Duitsers in Sint Geertruid gesneuveld zijn is 
niet bekend. Wel lagen er drie Duitsers begraven in 
Libeek en een op het kerkhof bij de kerk. 
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Op het kerkhof lag: Wilhelm Schneppendahl, Ober-
gefreiter. Hij sneuvelde op 12 september waarschijnlijk 
in de Bukel bij de weg naar Moerslag. Wilhelm werd 
geboren op 11 februari 1907. Zijn stoffelijke resten 
werden later overgebracht naar Ysselsteyn: By-10-227

In het talud bij hoeve Libeek waren drie Duitsers 
begraven. Zij sneuvelden in de buurt van Visé en zijn 
waarschijnlijk door hun kameraden meegebracht. 

Het ging hier om: 
–  Hermann Toppius, Oberleutnant (compagnies-

commandant). Hij sneuvelde op 11 september 1944. 
Hermann werd geboren op 19 januari 1908 en land-
bouwingenieur van beroep en woonde in Tilsit-Ragnit 
(Ost-Preussen) op een grote herenboerderij. Zijn fami-
lie heeft de plek bezocht in Libeek waar zijn tijdelijke 
begraafplaats was. Nu is hij begraven in Ysselsteyn: 
BZ-11-253. Zijn identiteitsplaatje: 2/J(67)R171(A).

–  Wilhelm Schreier, Unteroffizier. Hij sneuvelde op 11 
september. Wilhelm werd geboren op 12 februari 
1907. Zijn identiteitsplaatje: Stm.1632 Kp.Gr.Ers.
Btl.192. A. 
Na zijn tijdelijke begraafplaats in Libeek werd hij 
overgebracht naar Ysselsteyn: BZ-11-254.

– Een onbekende soldaat. Zijn naam is niet te 
achterhalen. Hij werd tijdelijk begraven in Libeek. Er 
werd op hem geen identiteitsplaatje gevonden. Nu is 
zijn graf in Ysselsteyn.

Eind september 1944 gaf de OD opdracht aan de 
gemeente de drie Duitsers in Libeek op te graven en 
naar het kerkhof van Sint Geertruid over te brengen. 
Het Rode Kruis liet de gemeente weten, dat men zich 
niets van de OD moest aantrekken, omdat de graven 
op die plek geen gevaar voor de volksgezondheid 

opleverden. Toch zijn in november 
1945 de stoffelijke resten van de 
drie Duitsers vanuit het talud naar 
het nabijgelegen land van G. Huls 
overgebracht. Op de graven was 
een houten kruis geplaatst met de 
twee namen die bekend waren. 
Uiteindelijk vonden de drie hun laatste rustplaats 
in Ysselsteyn. De gemeente mocht bij het rijk voor 
onderhoud per graf 5 gulden per jaar declareren.

Eijsden
Op de begraafplaats aan de Groenstraat in Breust was 
een massagraf met 37 Duitse militairen die in Eijsden en 
omgeving gesneuveld zijn. Eind maart, begin april 1954 
zijn de stoffelijke resten overgebracht naar Ysselsteyn. 
De stoffelijke resten waren elk afzonderlijk begraven 
in kisten van Canada-populierenhout, in twee rijen 
van twee kisten boven elkaar en het merendeel met 
naamplaatje.
Twee Duitsers, Anton Rietberger en Alfred Goldman, 
werden in het overlijdensregister van de gemeente 
ingeschreven. Aangifte werd gedaan door Joseph 
Warnier, 35 jaar, schoolhoofd. Waarom alleen deze 
twee zijn aangegeven is niet bekend. 
Aan de hand van de gegevens van de schouwarts, de 
documenten uit het gemeentelijk archief, de correspon-
dentie met het Rode Kruis en gesprekken met Ysselsteyn-
deskundigen is nu, op enkele niet te identificeren over-
schotten na, met een grote mate van zekerheid bekend 
wie de hier gesneuvelde Duitsers waren. 

Oberleutnant Hermann Toppius werd tijdelijk 
in Libeek begraven.
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Gedeelte van een rapport 
van het Rode Kruis over 
de identificatie van de 
gesneuvelden, begraven in een 
massagraf op de begraafplaats 
van Breust-Eijsden
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37 Gesneuvelden in 
massagraf

In alfabetische volgorde de gegevens van 

de mannen die in het massagraf op de 

begraafplaats in Breust aan de Groenstraat 

begraven waren. De afkorting Rvo betekent 

Rapport van overbrenging en doelt op de 

staat van het stoffelijk overschot wanneer dat 

vanuit Breust in Ysselsteyn aankomt.

Joseph Adler, geen rang 

Hij behoort waarschijnlijk bij de Arbeitsdienst, een 
burger die een licht luchtafweer geschut bediende. Hij is 
geboren op 2 oktober 1926 in Asch (Sudeten). Joseph was 
blijkbaar ongehuwd, want contactpersoon is zijn moeder 
Mathilde Adler uit Weifenbach über Biedenkopf. Hij heeft 
verwondingen aan zijn linkerheup en -arm. Hij hoort 
bij de laatste acht die op 16 september ter schouwing/
identificatie in het lijkenhuisje werden gebracht. Die 
lijken waren al in vergevorderde staat van ontbinding. 
Identiteitsplaatje: R.A.DK.M,341 1/370/1377. (Rvo: 
hoofdhaar bruin.) Nu in Ysselsteyn: CS -1-7.

Franz Annewanter, Schütze 

Hij is geboren op 20 november 1904 in Thal-Assling 
(Lienz, Oostenrijk). Franz sneuvelt 12 september 1944, 
achter de woning van Beijers-Nelissen (Mariadorp). 
Lichamelijk letsel: schedel gekraakt. Op zijn lichaam 
werden gevonden: etui met rozenkrans, knopen en 
garen, een zwarte pijp en gouden monogramring. Er 

werd geen identiteitsplaatje aangetroffen, later alsnog: 
2 Stamm.Kp.G.J.E.B. 136-690. Op de gedenksteen in 
zijn woonplaats Assling staat hij als vermist gemeld. 
(Rvo: hij is als onbekende in Breust opgegraven met de 
specificaties: hoge jukbeenderen (Mongools type), hoofdhaar 
en wenkbrauwen zwart, eigen gebreide lange kousen.) 
Later geïdentificeerd. Nu begraven in Ysselsteyn in 
Kameradengrab 14 (massagraf ).

Karl Berling, Unteroffizier

Hij is geboren op 27 april 1916 in Osterode (Fürstenau, 
Osnabrück). Zijn contactpersoon W. Berling uit 
Osterode-Fürstenau. Hij sneuvelt op 12 september 1944 
in Maarland. Zijn papieren werden daar aangetroffen. 
Hij hoort bij de laatste groep. Identiteitsplaatje: 38-10.
IR.278. (Rvo: aangezichtsschedel verbrijzeld. Tandstatus 
niet mogelijk.) Ysselsteyn CS – 01 – 09.

Friedrich Böhlman, Kanonier

Hij is geboren op 30 januari 1901 in Magdeburg. Hij 
sneuvelt in Eijsden of omgeving. Identiteitsplaatje: 1975-2.
battr-4 art.ers.abt.19. (Rvo: hij is als onbekende in Breust 
opgegraven, verder geen specificaties.) Ysselsteyn: CS-01-19.

Paul Brandhoff, Gefreiter

Hij is geboren op 13 november 1909 in Bochum-Dahl-
hausen. Hij sneuvelt in Eijsden of omgeving. Lichamelijk 
letsel: granaatschot in de rug. Identiteits plaatje: 5467-3/ 
Inf.Ers.Kp.454. (Rvo: resten militair uniform. Hoofdhaar 
blond.) Ysselsteyn CS-01-13.

Paul Dietrich, Gefreiter

Hij is geboren op 18 augustus 1908 in Niedersachswerfen 
en sneuvelt op 12 september 1944, bij Duysens-Ernon, te 
Maarland. Lichamelijk letsel: alleen hoofd met stuk romp. 
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Identiteitsplaatje: B-999-3.Jers.Btl.116. Hij is begraven 
als bovenste van twee in een kist. (Rvo: als onbekende in 
Breust begraven.) Ysselsteyn: CS -01-12.

Hermann Düpper, Gefreiter

Hij is geboren 15 november 1920 in Dornstetten. Hij 
sneuvelt in Eijsden of omgeving. Identiteitsplaatje: 4/
Fl.A.Rgt.32-1433. (Rvo: hoofdhaar donkerbruin, schedel 
verbrijzeld.) Nu begraven in Ysselsteyn: CS-02-26.

Friedrich Eichhammer, Unteroffizier

Hij is geboren op 7 december 1919 in Schönhofen en 

sneuvelt 12 september 1944, bij Mesch. Zijn lijk was geheel 
geplunderd. Identiteitsplaatje: 1989-3 Kp.E.Batl.213. 
(Rvo: hoofdhaar donkerblond, ¾ lederen laarzen, bovenkaak 
schedel totaal verbrijzeld.) Nu in Ysselsteyn: CS-1-22.

Kurt Feldmann, Obergefreiter 

Hij is geboren op 27 oktober 1920 in Bielefeld en sneuvelt 
12 september in Eijsden of omgeving. Identiteitsplaatje: 
949-3 Inf.Ers.bat.18. (Rvo: als onbekende in Breust 
begraven. Hoofdhaar donkerblond, blauwgrijs Whipcord 
met gevlochten koord van zilvergalon op de kraag.) Nu in 
Ysselsteyn in Kameradengrab 14 (massagraf ).

De Duitse gesneuvelden uit het massagraf van Breust zijn na overbrenging naar Ysselsteyn grotendeels in één rij naast elkaar begraven.
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Alfred Goldmann, Schütze

Geboren op 28 maart 1916 in Pamitzsch. Alfred is gehuwd 
en timmerman van beroep. Hij sneuvelt 12 september 
1944 bij het station (terras café Klippert). Lichamelijk 
letsel: kogel midden in zijn voorhoofd. Identiteitsplaatje: 
202-13 /J/R/ 475. (Rvo: Hoofdhaar donkerblond, blauw 
overhemd, blauwgrijze trui met groene band, bronskleurige 
sokken, blauw geruite zakdoek, tricot ondergoed. 
Voorhoofdsbeen verbrijzeld.) Ysselsteyn.) CS-1-17.

Josef Gusik, Obersoldat

Hij is geboren op 10 juni 1903 in Ratibor. Zijn 
contactpersoon is zijn echtgenote Elisabeth (Hagan-
Boele (Hagen). Hij sneuvelt 12 september 1944, achter 
Beijers-Nelissen (Mariadorp). Lichamelijk letsel: 
granaatschot in linkerhals. Hij had bij zich een zakschaar, 
houten tabakspijp, bruin sigarettenpijpje met geel 
mondstuk. De tabak was reeds uit zijn zakken gehaald. 
Identiteitsplaatje: 2.Landsessch.Ers.Btl.6-8544. (Rvo: geen 
bijzondere kenmerken.) Ysselsteyn CS- 1-16.

Wilhelm Härtel, Obergefreiter 

Hij is geboren op 21 maart 1902 in Klein-Muritsch en 
sneuvelt 12 september 1944 in Mesch. Zijn identiteits-
plaatje: Ld.Schtz.Ers.Btl.8-8205. Bij de laatste groep. 
(Rvo: rechteronderbeen niet aanwezig, hoofdhaar en knevel 
donkerblond, resten van Duits uniform.) Ysselsteyn: CS-1-11.

Rudolf Hecht, Gefreiter 

Geboren op 11 december 1902 in Gebensbach. Hij sneuvelt 
12 september 1944 bij Mesch. Vreselijke verwonding aan 
rechterzij. Hij droeg een metalen sigarettenkoker en een 
zakdoek bij zich. Identiteitsplaatje: 6181 A.St./kp./gren.
Ers.Btl.42. Bij de laatste groep. (Rvo: Groen overhemd 
met borstzakken, tricot ondergoed, zwartleren militaire 
schoenen.) Nu in Ysselsteyn: CS-1-4.

Helmuth Heinze, Gefreiter

Op 13 november 1913 geboren in Bad-Reinerz. Zijn 
echtgenote Gertrud in Belefeld/ Fallingborstel is zijn 
contactpersoon. Hij sneuvelt op 12 september 1944 
bij Duysens-Ernon in Maarland. Het lichaam moest 
in een laken worden gewikkeld. Identiteitsplaatje: 
-5653-Inf. Pz.Jäg.Ers.Kp.19. (Rvo: als onbekend in Breust 
begraven, in Ysselsteyn geïdentificeerd. Hoofdhaar blond. 
Rechterwandbeen en onderkaak (rechts) gedeeltelijk 
verbrijzeld. Blauwgrijze trui met groene rand.) Ysselsteyn: 
Kameradengrab 14.

Overlijdensakte van Alfred Goldman.
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Walter Hilgenfeld, Obergefreiter

Hij is geboren op 2 november 1918 in Ritze b/ Salzwedel. 
Walter sneuvelt 12 september in Eijsden of omgeving. 
Hij had een hoofdwond. Volgens de schouwarts: ook 
vliegenier, want ik zag de foto’s in zijn portefeuille en zijn 
papieren geven dit aan. Bovendien bezat hij een kompas 
van eboniet en een ebonieten fluitje. Identiteitsplaatje: 
262218/39.Erprobungsstaffel Langediebach b/Hanau 
XI Fliegerkorps. (Rvo: Hoofdhaar blond, resten van Duits 
uniform.) Ysselsteyn: CS 1-21. 

Bartholomeus Kögl, Gefreiter

Geboren 17 november 1909 in Rosenheim. Hij sneuvelt 
12 september in de huisweide van Rutten in Caestert, zijn 
rechterbeen was weggeschoten. Bij hem lagen zijn papieren 
en munitie, waaronder twee pantservuisten. In zijn graf 
kreeg hij mee: zwarte tabakspijp, zakloep, tandenborstel-
koker, aluminium beker met handvat. Identiteitsplaatje: 
4/J.E.B.423/924. (Rvo: hoofdhaar donkerblond, resten van 
mil uniform (Gefreiter), zwart led. Schoenen en enkelstukken, 
zwarte wollen sokken.) Nu begraven in Ysselsteyn: CS-1-3.

Schematische voorstelling van het Duitse massagraf in Breust-Eijsden.

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   182 22-09-15   13:07



– De trieste balans van drie dagen oorlog – 183

Karl Lilla, Schütze

Geboren op 5 november 1905 in Taschlowitz. Zijn 
contactpersoon is zijn echtgenote Margartha in 
Taschlowitz. Hij sneuvelt 12 september In Eijsden of 
omgeving. Lichamelijk letsel: vreselijke granaatwond in 
linkerzij. Identiteitsplaatje: St.Kp.Ld.Sch.Ers.Btl.13-14472. 
(Rvo: geen bijzonderheden.) Nu begraven in Ysselsteyn: CS-
1-18.

Herbert Möcker, Obergefreiter

Hij is geboren op 4 november 1908 in Kassel. Zijn 
contactpersoon is zijn echtgenote Elisabeth Möcker in 
Kassel. Hij sneuvelt 12 september 1944, in de huisweide 
van Rutten in Caestert. Zijn papieren lagen om hem heen, 
gedeeltelijk geplunderd. Erkennungsmarke: 5116-1Grz,J.
Ers.Bat. 125 (Rvo: donkerblond hoofdhaar, resten van Duits 
mil. uniform, verzoek tot overbrenging door nabestaanden.) 
Ysselsteyn: CS-1-5.

Alfred Nather, Unteroffizier

Geboren 6 januari 1907 in Sommerfeld-Krossen. Hij 
sneuvelt 12 september 1944, bij Duysens-Ernon te 
Maarland. Lichamelijk letsel: linkerdeel van het gezicht 
vreselijk toegetakeld, linker voet en rechter knie af. 
Identiteitsplaatje: 83.2/L.Str.B.btl.II/612 O. Bij de laatste 
groep. (Rvo: als onbekende in Breust begraven, in Ysselsteyn 
geïdentificeerd. Aangezichtsschedel verbrijzeld. Hoofdhaar 
donkerblond. ¾ laarzen.) Ysselsteyn: CS-01-14.

Franz Niespodziany, Schütze

Op 26 september 1924 in Lentzberg geboren. Hij sneuvelt 
12 september 1944, achter Nelissen-Beijers in Mariadorp. 
Letsel: granaatschot in rug en bovenbeen. In zijn graf 
kreeg hij mee: zakschaar in etui, sigarettenpijpje. Zijn 
metalen monogramring werd aan het Rode Kruis 

overhandigd. Identiteitsplaatje.: Stamm.Kp.J.E.B.194-438. 
(Rvo.: hoofdhaar donkerblond.) Ysselsteyn CS- 1-15. 

Herbert Oder, Flieger

Geboren 31 januari 1912 in Breslau. Zijn contactpersoon is 
zijn echtgenote Helene Oder in Breslau-Mariahöfchen. Hij 
sneuvelt in Eijsden of omgeving. Half identiteitsplaatje: 
Fl.Pi.Kdo.A.44/IVBreslauSchöngartNo36. (Rvo: hij was 
in zijn kist in een tentzeil gewikkeld, verder zwart lederen 
schoenen.) Ysselsteyn: CS – 01-24.

Anton Reitberger, Obergefreiter

Op 31 juli 1903 geboren in Lehenreuth-Schöllnach, 
gehuwd met Jossau Kriszing en metselaar van beroep. Hij 
sneuvelt 12 september 1944, achter Beijers-Nelissen in 
Mariadorp. Lichamelijk letsel: granaatschoten in de rug, 
voorover gevallen in zijn éénmansgat. Identiteitsplaatje: 
8428 Bau-Ers.Batl.13. (Rvo: hoofdhaar blond.) Ysselsteyn: 
CS-1-20. 

Erwin Rost, Unteroffizier

Geboren op 4 augustus 1910 in Düsseldorf. Zijn 
echtgenote is zijn contactpersoon, op 9 september had 
ze nog een brief van hem uit Maastricht ontvangen. 
Hij sneuvelt op 12 september 1944 op de hoek van de 
Julianaweg en de Rijksweg in Mariadorp. Lichamelijke 
letsels: rechts schot in oog en hersenen bloot. Zijn 
Identiteitsplaatje: B.I.N.E.K 31—243. (Rvo: Hij werd in 
Breust begraven onder de naam Ludwig Kögel, Gefreiter, 
maar deze sneuvelt op 9 september en werd in Lommel 
begraven.) Ysselsteyn CS-1-10.

Günter Schieck, Gefreiter

Geboren op 31 mei 1924 in Bautzen. Günther sneuvelt 
op 12 of 13 september 1944 ‘Op Hakkeknoûp’. In zijn 
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graf kreeg hij mee: zakmes met kurkentrekker met wit 
benen heft. Identiteitsplaatje: Inf.Pz.Jag.Ers.Kp4-1718 O. 
(Rvo: Schouderbedekking rood gebiesd. Hoofdhaar blond.) 
Ysselsteyn: C S - 2 - 28.

Hans Schmelz, Gefreiter 

Geboren op 22 juni 1909 in Truppasch. Zijn 
contactpersoon is zijn echtgenote Margaretha Schmelz in 
Bayreuth. Hij sneuvelt 12 september bij de Meschermolen. 
Hij hoort bij de laatste groep. (Rvo: aangezichtsschedel 
verbrijzeld. driekwart lederen laarzen.) Ysselsteyn: CS-01-
06.

Theodoor Schlitzer, Obergefreiter 

Op 24 juni 1905 geboren in Bonn. Identiteitsplaatje: 
6671.B.3 Inf btl365. Overleden waarschijnlijk 12 
september. (Rvo: in Breust begraven onder de naam 
Kathold, skeletresten in de kist in een tentzeil gewikkeld. 
Hoofd- en schaamhaar blond, resten Duits militair uniform. 
Blauwgrijze trui met groene band, grijze sokken, geen 
schoenen, linker steunzool.) Ysselsteyn: CS 1-1.

Erich Scholz, Obergefreiter

Hij is geboren 12 oktober 1923 in Dortmund en gesneuveld 
in Eijsden of omgeving. Identiteitsplaatje: I/2705.23.5026. 
(Rvo: als onbekende in Breust begraven, in Ysselsteyn 
geïdentificeerd. In de kist gewikkeld in een deken, hoofdhaar 
bruin/zwart driekwart lederen laarzen.) Ysselsteyn: 
Kameradengrab 14.

Johann Sokolowski 

Hij is geboren op 23 maart 1903 in Warzijn. Zijn 
contactpersoon is zijn echtgenote Hedwig.
Hij sneuvelt 12 september in Eijsden of omgeving. 
Granaatwond in zijn linkerzij. Identiteitsplaatje: Land 

Schütz Ers.Batl. 6-4-7024. (Rvo: hoofdhaar blond, kroes.) 
Nu begraven Ysselsteyn: CS-1-25 Volgens zijn grafkruis 
sneuvelt hij in augustus 1944.

Wilhelm Steinmetz, (Ob.)Gefreiter

Op 8 september 1924 geboren en afkomstig van Bergisch 
Gladbach Mogelijk 12 september gesneuveld. (Rvo: 
hoofd- en schaamhaar donkerblond. Schouderbedekking 
van Luftwaffe of Flak. Grijs zwartgestreept overhemd met 
dubbele manchetten. Tricot ondergoed. Elastisch gevlochten 
broekriem met gesp.) Hij wordt in Breust als onbekende 
begraven, maar door bemiddeling van J. Walpot worden 
door de nabestaande Frau Maria Müller zodanige 
gegevens en foto verstrekt dat hij in september 1954 
geïdentificeerd kan worden. Nu begraven in Ysselsteyn: 
Massagraf 14/1.

George Strangmeier, Obergefreiter 

Hij is geboren 15 april 1922 in Arrenkamp. 
Identiteitsplaatje: 1064-Flak.Ers.Abt. 6 N. Datum 
sneuvelen onzeker, rond 12 september. Hij hoort bij de 
laatste groep. (Rvo: hoofdhaar blond. Ogen blauw.) Nu 
Ysselsteyn: CS-1-23.

Otto Urbanczyk, Flieger

Hij is geboren op 9 maart 1926 in Wohlau 
(Niederschlesien). Hij sneuvelt in Eijsden of omgeving. 
Identiteitsplaatje: 344-13/III.Flg.Rgt.32. (Rvo: schedel 
verbrijzeld. driekwart laarzen.) Ysselsteyn: CS - 2 – 29.

Friedrich Vöpel, Grenadier 

Geboren op 6 december 1925 in Volmarstein. Friederich 
sneuvelt in Eijsden of omgeving. Identiteitsplaatje: 
7854.A.ST.Kp.U.E.B.u.G.A.B.306. (Rvo: hoofdhaar 
donkerblond.) Nu begraven in Ysselsteyn: CS-2-27.
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Heinrich Wirths, Gefreiter

Hij is geboren op 8 mei 1903 in Petershagen. Zijn 
contactpersoon is Frau W. Rammers uit Sieg-Kreis 
(Schleiden). Heinrich sneuvelt in Eijsden of omgeving. 
Identiteitsplaatje: 6691.B.3/inf.ers.btl.365. (Rvo: hij lag in 
de kist in tentzeil, hoofdhaar blond, blauwe trui.) Hij ligt nu 
in Ysselsteyn: CS-1-2.

Walter Zamzow, Unteroffizier

Hij is geboren op 30 mei 1906 in Wittkow. Zijn 
contactpersoon is Frau Elli Zamzow. Walter sneuvelt op 
12 september 1944 bij van Mesch. Identiteitsplaatje: Stabs.
Kp.5/XI-7379. Hij hoort bij de laatste groep. (Rvo: resten 
van Duits uniform.) Ysselsteyn: CS-01-08.

Onbekende. Geen rang bekend.

Hij sneuvelt in Eijsden of omgeving. Hij heeft een 
verchroomd polshorloge met schakelarmband, dat is 
overhandigd aan het Rode Kruis. (Rvo: Hij is begraven als 
onderste van twee (zie Paul Dietrich) in een kist. Hoofdhaar 
is zwart.) In Ysselsteyn in Kameradengrab: 14/4.

Onbekende (waarschijnlijk Obergefreiter bij de 

 Luftwaffe)
Hij sneuvelt in Eijsden of omgeving. Zijn persoonlijke 
eigendommen zijn: twee zakkammen, zakspiegel, twee 
potloden, metalen monogramring zonder inscriptie. 
(Rvo: drie visgraden op zijn schouder. Gele uitmonstering. 
Grijsblauw overhemd gemerkt XIII in rood. Met inkt op 
overhemd geschreven M.N. Zwarte wollen sokken, blauwe 
wollen trui.) In Ysselsteyn in Kameradengrab: 14/5. 

Onbekende (Gefreiter)

Hij sneuvelt in Eijsden of omgeving. (Rvo: hoofdhaar is 
blond.)
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Het dorp bevrijd, het 
land nog in oorlog

September 1944 – mei 1945

De komst van de bevrijders leidde in veel 

plaatsen, vooral in het weinig gehavende 

zuiden, tot uitzinnige vreugdetaferelen. 

Dagenlang werd er gefeest. Maar het was ook 

de tijd van wraak. NSB’ers, “moffenmeiden” 

en collaborateurs werden opgebracht, 

mishandeld, kaalgeschoren en opgesloten. 

Persoonlijke vetes werden op straat 

uitgevochten, waarbij ook onschuldige 

mannen en vrouwen het slachtoffer werden. 

Veel NSB’ers wachtten de komst van de 

Amerikanen niet af en vluchtten, vaak met 

hun gezin, richting Duitsland. Huisarts 

Pinckers zag ze vertrekken. Hij noteerde op 2 

september in zijn dagboek: Geen nieuws meer 

te krijgen! Alleen weten we dat de NSB’ers zich 

voor vertrek gereed moeten maken! Wat een 

zéér goed teken is, de volle instemming van alle 

menschen en veel leedvermaak veroorzaakt. 

Op 4 september schrijft hij ‘alle NSB’ers zijn 

vanmorgen vertrokken’. Zij zouden later bij 

terugkeer alsnog worden opgepakt.

De Ordedienst (OD)

Met de komst van de Amerikanen verschenen ook de 
mannen van de Ordedienst (OD) op het toneel. De OD was 
een landelijke verzetsorganisatie, die door Nederlandse 
officieren werd opgericht na de capitulatie van ons land 
in 1940. Zij had als doelstelling bij de bevrijding van het 
grondgebied van Nederland het gezag in handen te nemen 
en wel net zolang totdat de vertegenwoordigers van de 
Nederlandse regering (die vanaf mei 1940 in Londen 
zetelde) in bevrijd gebied zouden terugkeren. De OD hield 
zich dus niet bezig met (gewapende) verzetsactiviteiten, al 
waren er genoeg individuele leden die dat wel deden. De OD 
wilde alleen ‘orde en rust’ bewaren tijdens een eventueel 
‘gezagsvacuüm’ en, indien mogelijk, de geallieerden tijdens 
de bevrijding bijstaan bij het verdrijven van de Duitsers. 

Op papier had de OD-leiding haar doelstellingen als volgt 
verwoord:
Het doel van de OD is het handhaven van orde en rust in 
het land, zoodra dit door de D.[uitsche] bezetting geheel 
of gedeeltelijk is verlaten. Daartoe voorbereiden en 
uitvoeren:
1.  waarborgen van de uitvoering van maatregelen en 

besluiten van het Voorlopig Bewind [te Den Haag],
2.  bevorderen van het regelmatig verloop van functies van 

het openbaar leven (bijvoorbeeld de voedselvoorziening),
3.  in bezit nemen en met kracht van wapenen behouden van 

alle belangrijke objecten als regeeringsgebouwen, post, 
telegraaf, telefoon, electriciteit, gas, water, gevangenis, 
radio etc.,

4.  bewaking van belangrijke verkeerswegen en objecten,
5.  gevangen nemen of interneeren van bepaalde elementen 

(mede om deze aan de volkswraak te kunnen onttrekken) 
ter wettelijke berechting.
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De OD-leiding was bang dat direct na de bevrijding 
chaos zou ontstaan die door ‘linkse elementen’ gebruikt 
kon worden voor een staatsgreep. De leiding heeft 
lang getracht een mandaat te krijgen van de regering-
in-ballingschap om bij het vertrek van de Duitse 
bezettingsmacht het gezag tijdelijk op zich te kunnen 
nemen. Op de voorstellen en verzoeken daartoe werd 
vanuit Londen echter nooit concreet gereageerd.

De organisatie

Besprekingen over de organisatiestructuur en het werven 
van medewerkers waren lange tijd de belangrijkste 
activiteiten van de OD. Men had duidelijk voor ogen wie 
lid kon worden van de op militaire leest geschoeide OD. 
‘Voor zoover betrouwbaar’ waren de leden van de OD te 
rekruteren uit de volgende geledingen: 

– Marechaussee
– Gemeentepolitie
– Van wapens en munitie voorziene vrijwilligers
– Door u te wapenen en van munitie te voorziene vrijwilligers
– Grenspersoneel der rijksbelastingen (=douaniers).

Naast een landelijke commandant werden gewestelijke, 
districts- en kwartier-commandanten aangesteld. 
Getracht werd ten behoeve van de Engelse bondgenoot 
inlichtingen te verzamelen omtrent de sterkte van het 
Duitse bezettingsleger. Pogingen contact te krijgen met 
Engeland hadden echter geen succes. Toen bleek dat 
de OD-leiding zich niet wilde inlaten met actief verzet, 
verlieten veel jongeren de gelederen om in later opgerichte 
illegale organisaties daadwerkelijk verzet te kunnen gaan 
plegen.

De landelijke OD-organisatie bestond uit 19 gewesten 
met elk een eigen commandant. Voor Limburg, 
Gewest 19, was dat reserve generaal-majoor J.R.L. 
Jans. Het Gewest Limburg was onderverdeeld in zeven 
districten. District 6, Maastricht, omvatte een groot 
aantal gemeenten rondom de hoofdstad (zie kaartje). 
Daaronder waren ook de acht gemeenten die nu deel 
uitmaken van de fusiegemeente Eijsden-Margraten. 
District 6, dat weer was onderverdeeld in zeven 
Vakken (zie kadertekst), stond onder commando van 
reservekapitein P.J. Sijmons. 

Kaartje van district 6 van het Gewest Limburg van de OD.
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VAKINDELING DISTRICT 6 -MAASTRICHT

Vak I  Maastricht-West (Maastricht)
Vak II  Maastricht-Oost (Wyck, Heer, Borgharen, 

Itteren, Amby, Bemelen, Cadier en Keer)
Vak III  Eijsden (Eijsden, Mesch, Sint Geertruid, Mheer, 

Noorbeek, Slenaken, Rijckholt, Gronsveld)
Vak IV  Meerssen (Meerssen)
Vak V  Valkenburg (Valkenburg)
Vak VI  Gulpen (Gulpen, Wijlre, Wittem, Margraten)
Vak VII  Vaals (Vaals)

Cursief zijn de plaatsen waar een commandopost was ingericht.

District 6

De situatie in de hoofdstad

In het begin van de zomer van 1944 werkte de 
districtscommandant Sijmons zijn organisatie op papier 
verder uit. Dat deed hij in overleg met OD-commandant 
Jans, de oud-gouverneur van de Provincie Limburg W. 
van Sonsbeek en W. Michiels van Kessenich, de oud-
burgemeester van Maastricht. Afgesproken werd, dat 
bij de komst van de geallieerden de OD aan de bevrijders 
waar mogelijk steun zou verlenen, bewakingsdiensten 
zou uitvoeren en het civiele gezag terzijde zou staan. Op 
14 september, de dag waarop Maastricht werd bevrijd, 
namen Sijmons en zijn mannen intrek in de Grote 
Sociëteit aan het Vrijthof. Er meldden zich die dag slechts 
dertig OD’ers, veel te weinig om de eerder genoemde 
taken goed te kunnen vervullen. Daarom volgde een 
snelle wervingscampagne die nog enige rekruten 
opleverde, maar het bleven er te weinig. Alle OD’ers 
ontvingen een rood-wit-blauwe armband met de opdruk 
‘OD’ en de afbeelding van een salamander.

Verwarring

Was de rekrutering al problematisch, het feit dat in de 
hoofdstad nog een tweede ‘OD-groep’ actief was, zorgde 
voor grote verwarring. Vooral in de eerste dagen en weken 
na de bevrijding leidden de wervingscampagnes van de 
twee groepen tot chaos. Letterlijk iedereen kon zonder 
veel moeite tot een van de organisaties toetreden; een 
armband was gemakkelijk te verkrijgen en met een beetje 
geluk kon ook nog een geweer worden bemachtigd. Tal 
van ongewenste elementen konden zo een plekje bij de 
OD bemachtigen. In bizarre uniformen, van overall tot 
scoutingsoutfit, trokken deze mannen door de stad op zoek 
naar ‘foute’ stadsgenoten. En die waren snel gevonden…
Een arrestatiegolf spoelde door de stad, waaraan tevens 
de politie, burgers en voormalige leden van andere 
verzetsgroepen deelnamen. Veel onschuldigen werden 
opgepakt. Oude ruzies werden beslecht en veel mannen 
en vrouwen werden gearresteerd en in ‘optocht’ naar het 
politiebureau of de gevangenis gebracht. Daarbij begeleid 
door joelende, spugende en scheldende Maastrichtenaren. 
Korte tijd leek de ene helft van Maastricht de andere 
helft te arresteren. NSB’ers vreesden voor hun leven en 
gingen zichzelf massaal melden op het politiebureau. Op 
die 14e september waren er dat 325! Vrouwen die in de 
bezettingsjaren een al te intieme omgang met Duitsers 
hadden, werden in het openbaar kaalgeschoren, met 
pek besmeurd en moesten rondlopen met vernederende 
teksten als ‘ik ben een moffenhoer’.

Een politierapport van september geeft een goed beeld 
van de situatie in de hoofdstad rond de bevrijding. 
De eerder opgemaakte plannen om rust en orde te 
verzekeren, konden niet worden uitgevoerd …ten 
gevolge van de spontaniteit waarmede de bevolking het 
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grootste deel der taak van de politie overnam, en wel 
het doen van arrestaties met alle nadelige gevolgen van 
dien. …De voorgenomen verzegeling van woningen (van 
opgepakte of gevluchte personen) kon niet plaatsvinden, 
onschuldigen werden aangehouden, woningen geplunderd, 
terwijl de politie moest toezien, niet in staat zijnde tegen 
deze van 4 jaar verdrukking verlost zijnde bevolking op te 
treden, dan met middelen geleerd van de bezetter, waartoe 
wijselijkheidshalve niet werd overgegaan, en het volk dus 
eigen rechter kon spelen, waarvan door minder gunstige 
elementen werd geprofiteerd.

Prins Bernhard: Niet te zachtzinnig

Niemand was aanvankelijk in staat, ondanks de 
toenemende kritiek, orde op zaken te stellen. Er was geen 
gezaghebbende autoriteit die de geweldige vreugde en 
chaos, die onvermijdelijk hand in hand gingen met de 
bevrijding, in goede banen kon leiden. Dé kans om dat 
te doen had prins Bernhard, toen hij op 18 september 
een bezoek bracht aan Maastricht. Bij Koninklijk Besluit 
van 5 september 1944, Staatsblad nr. E62, was namelijk 
bepaald dat alle vrijwilligers, aangewezen door de, door 

Een nieuwe groep ‘foute  Maastrichtse mannen en vrouwen’ op weg naar de gevangenis.
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Onzen Minister van Oorlog erkende, verzetsorganisaties 
worden beschouwd als militairen in den zin der wet en 
te behoren tot de Koninklijke Landmacht. De uit deze 
vrijwilligers gevormde eenheden werden aangeduid als 
‘Binnenlandsche Strijdkrachten’ (BS) en werden onder 
de bevelen gesteld van de Bevelhebber der Nederlandse 
Strijdkrachten, prins Bernhard. De BS hadden tot taak 
rust en orde te handhaven in bevrijde gebieden en steun 
te verlenen aan de oprukkende geallieerde legers. 

De OD vormde dus op papier al een onderdeel van de 
Binnenlandse Strijdkrachten, maar door gebrek aan 
communicatie waren deze feiten niet bij de OD-leiding 
bekend, of er werd niet naar gehandeld. Bernhard sprak 
tijdens zijn bezoek aan Maastricht met een aantal oud-
illegale werkers. Het Parool van 25 september geeft een 
verslag van de uitspraken van de prins tijdens dat bezoek:

Op het ogenblik is het zaak, dat de Moffen zo spoedig 
mogelijk uit het nog bezette gedeelte van ons land verjaagd 
worden. Er is grote kans op, dat dat binnen een paar 
weken het geval zal zijn….De (verzets)organisaties moeten 
onderling uitmaken, wie de leiding bij die samenwerking 
op zich zal nemen, de regering kan zich daarmee niet bezig 
houden. De Prins informeerde verder, of er gedurende 
de bezetting veel verraders waren terecht gesteld, en 
adviseerde, om vooral niet te zachtzinnig op te treden tegen 
verraderlijke elementen. Hij spoorde de illegaliteit aan om 
hun zuiveringsarbeid met kracht voort te zetten. 

En dat alles drie dagen nadat in Maastricht een 
verordening was verschenen, waarin duidelijk werd 
gesteld dat Arrestaties zullen niet worden verricht dan door 
de politie, eventueel de hulppolitie. 

Het bleef mogelijk ‘bezwaren’ tegen bepaalde personen 
bij het Militair Gezag (MG), majoor H.J.H. Vullings, 
de vertegenwoordiger van de regering in Londen, in te 
brengen, die een en ander dan zou onderzoeken. Het 
MG werd in januari 1943 opgericht door de minister 
van Oorlog, jhr. mr. O.C.A. van Lidth de Jeude. Het had 
als taak het tijdelijk besturen van het bevrijd gebied; 
met nadruk op handhaving van de openbare orde, 
onderhouden van contacten tussen plaatselijke en 
geallieerde militaire autoriteiten en het nemen van 
noodzakelijke bestuursmaatregelen. De Nederlandse 
regering in ballingschap in Londen had beslist dat alleen 
het MG, de instantie die Nederland moest besturen in 
afwachting van de terugkeer van normale verhoudingen, 
arrestatiebevoegdheid had. Niemand dan het MG mocht 
NSB’ers, collaborateurs en Rijksduitsers (die allemaal 
tot vijandige onderdanen waren verklaard) arresteren. 
In de praktijk kwam daar niets van terecht. Politie en OD 
begonnen op eigen houtje mensen op te pakken. Van herstel 
van orde en rust kwam na de bevrijding niets terecht. 

Majoor Vullings arriveerde op 14 september in 
Maastricht, maar kreeg pas na enkele dagen grip op 
de OD. Die kreeg toen de bevoegdheid om ‘op last 
van het MG’ arrestaties te verrichten. Maar het zou 
nog enige tijd duren voordat er duidelijkheid kwam 
in de werkzaamheden en bevoegdheden van de OD, 
de BS en het MG. Wat dat betreft was Zuid-Limburg 
een proefterrein voor de werkzaamheden van deze 
instellingen na de bevrijding van de rest van Nederland.

Tussen 14 en 19 september werden in Maastricht nog 
416 personen opgepakt ‘als zijnde lid van de NSB’ of ‘als 
hebbende intieme relaties gehad met Duitsers’, zoals in de 
politieverslagen te lezen is.
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Pastoor Steegmans van Sint Pieter walgt van het 
gebeuren: Is het niet af te keuren dat aan het ophalen 
(van NSB’ers) werd deelgenomen door mensen uit de 
onderwereld? Dat horloges, gouden ringen, handtasjes enz. 
eenvoudig werden geroofd? Dat bij vele vrouwen en meisjes 
de haren werden afgeknipt zonder enig onderzoek naar 
schuld.

De gearresteerden kwamen in eerste instantie terecht 
op een van de Maastrichtse politiebureaus, later in 
andere gebouwen, maar die raakten spoedig overvol. Op 
6 oktober werd een ‘kamp voor politieke gevangenen’ 
ingericht aan de Looiersstraat 17, dat al snel De Grote 
Looier werd genoemd. In dit grote uit 1757 daterende en 
volkomen uitgewoonde gebouw, waren in 1939-1940 zo’n 
200 Nederlandse soldaten gekazerneerd. Het gebouw 
had een opnamecapaciteit voor 700 personen, maar eind 
november waren er al 1400 gevangenen gehuisvest. In 
september 1945, een jaar na de bevrijding, waren er dat 
zelfs 2606! 

Sadistisch

Het gebouw is vervallen, smerig en telt slechts twaalf 
kranen. Het regime is niet bepaald zachtzinnig. Er is 
sprake van slechte verzorging en sadistische bewaarders 
die zich ernstig misdragen. De deken van de Orde van 
Advocaten, Charles van Oppen, stelt in de publicatie 
Dachau in Maastricht! de misstanden aan de kaak. 
‘De mensen worden mishandeld, soms geslagen met de 
hondenzweep, met gummistokken en geweerkolven. De 

De eerste publicatie van Nulens als Vakcommandant verscheen op 13 september.
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gevangenen moeten soms in een kring gaan staan en elkaar 
klappen geven. Een favoriete straf is grammofoon-draaien: 
met een vinger op de grond rondjes lopen.’ 

Voedseltekorten, inadequate verzorging, mishandeling 
van gevangenen. Het komt allemaal voor na de bevrijding. 
Het Militair Gezag heeft zich onvoldoende ingespannen 
de materiële omstandigheden van de gevangenen te 
verbeteren. Met de kwaliteit van de bewaking is het ook 
niet al te best gesteld, voorzichtig uitgedrukt. Te veel 
gevangenen moeten te lang op de afhandeling van hun 
zaak wachten. Hoeveel mensen volledig onschuldig 
hebben vastgezeten, valt niet zeggen. 

De berechting

Al voordat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam, werd 
door de Nederlandse regering in Londen nagedacht over 
wat er moest gebeuren met de vele Nederlanders die met 
de bezetter hadden samengewerkt. De angst bestond dat 
de bevrijding zou uitlopen op een bijltjesdag, waarbij de 
berechting van collaborateurs door het Nederlandse volk 
in eigen hand zou worden genomen.

Om de berechting in goede banen te leiden, werd in 
Londen een speciaal rechtssysteem bedacht dat geschikt 
zou zijn om zowel burgers als militairen te berechten: 
de Bijzondere Rechtspleging. Dit rechtssysteem bestond 
uit speciale politieke opsporingsdiensten, procureurs-
fiscaal bij het openbaar ministerie, tribunalen, bijzondere 
gerechtshoven en een bijzondere raad van cassatie.

In totaal kwamen in Nederland 310.000 mensen in 
aanraking met de bijzondere rechtspleging. Bijna 

allemaal werden ze vlak na de oorlog gearresteerd en 
geïnterneerd. Zij werden beschuldigd van samenwerking 
met de Duitse bezetter, het in dienst treden bij de 
vijandelijke krijgsmacht, verraad of NSB-lidmaatschap. 
Naar sommigen werd alleen een onderzoek ingesteld 
waarbij geen strafbare feiten aan het licht kwamen; 
anderen werden berecht door een tribunaal of 
bijzonder gerechtshof. Weer anderen verbleven zo 
lang in voorarrest dat zij door de procureur-fiscaal (on)
voorwaardelijk buiten vervolging werden gesteld. De 
bestraffing van hun daden werd afdoende geacht met 
de al in gevangenschap doorgebrachte tijd. Dat gold ook 
voor een groot aantal inwoners van de huidige gemeente 
Eijsden-Margraten.

De omgang met foute dorpsgenoten

Na deze algemene inleiding, waaruit blijkt dat een en 
ander niet vlekkeloos verliep in de Limburgse hoofdstad, 
is de vraag: wat gebeurde er nu in onze dorpen? Werden 
daar ook ‘foute’ dorpsgenoten in een soort bijltjesdag 
opgepakt en vernederd? En hoe werkte de OD op lokaal 
niveau? Archiefbronnen 
zijn niet van elke (voor-
malige) gemeente bewaard 
gebleven, maar er is 
genoeg materiaal om een 
algemeen beeld te schetsen. 
Dat materiaal heeft vooral 

Reservekapitein Arnold Nulens was 
groepshoofd/plaatselijk commandant 
van de OD Eijsden en tevens 
Vakcommandant.
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betrekking op Vak III, waartoe de gemeenten Eijsden, 
Gronsveld, Sint Geertruid, Mheer, Noorbeek en Slenaken 
behoorden. De vakcommandant was de reservekapitein 
Nulens, tevens groepshoofd/plaatselijk commandant van 
de OD te Eijsden.

Vak III telde de volgende officieren, die elk een bedrag van 
5,50 gulden per dag als vergoeding ontvingen: Kapitein 
A. Nulens en de luitenants P.W.A. Landman, J. den 
Burger, J.Ch.L.G. Warnier, H.W.J. Wolfs en J.J. Straatman. 
Luitenant H.J.L.E. Duysems kreeg, om onbekende reden, 11 
gulden

Daarnaast waren er nog 23 sergeanten die 4,75 gulden 
per dag ontvingen. Uiteindelijk nog 111 korporaals en 
soldaten die respectievelijk 4 en 3,25 gulden als dagelijks 
vergoeding mochten ontvangen en bij indiensttreding een 
paar schoenen kregen. Dat betekent dus dat in vak III in 
totaal 141 personen binnen de OD werkzaam waren.

Eijsden

De Eijsdense OD kwam op de dag van de bevrijding, 
13 september, bijeen in het gemeentehuis. Aanwezig 
waren het groepshoofd Arnold Nulens, reserveofficier en 
leraar, Miel Duijsens, Henri Wolfs, Jef Warnier en drie 
douaniers, onder wie Paul Landman, die zeer actief was 
geweest in het Eijsdense verzet.

In die eerste vergadering werd een lijst opgemaakt met 
leden van de NSB die dienden te worden opgepakt. 
Daarnaast belastte de OD zichzelf met het ophalen van 
de lijken van de gesneuvelde Duitsers. Enkele lokalen 
in de school van de Ursulinen werden voorzien van 

een laag stro op de vloer. Zij zouden het onderkomen 
van de arrestanten vormen. In de avonduren werd 
reeds de eerste groep NSB’ers opgebracht. De bekende 
Nederlandse oorlogscorrespondent Robert Kiek was er 
getuige van:

In Eijsden vond ik de eerste ladingen NSB-ers achter de 
tralies. Het waren natuurlijk niet de voormannen, want 
die waren er een dag of tien geleden al vandoor gegaan. 
Dit waren de mindere goden. Menschen, die zich stuk 
voor stuk hadden schuldig gemaakt aan den slavenhandel 
van Nederland naar Duitsland, of landgenoten aan den 
Gestapo hadden verraden. Nu was het spel uit. Tranen met 
tuiten natuurlijk in overvloed. De heren verzekerden me 
allemaal dat ze lid van de NSB waren geweest, alleen met 
het doel voor de ondergrondse beweging te spioneren. De 
vrouwen, die nu met kaalgeschoren hoofden in de cellen 
zaten – bij sommigen was het haar in den vorm van een 
swastika (hakenkruis) geknipt – jammerden dat zij nooit 
een Duitscher bij zich in huis hadden gehad. Het edele 
gezelschap kon waarlijk van geluk spreken, dat het zo 
veilig achter de tralies is gezet, want deze Bijltjesdag is in 
volmaakte rust verlopen. Misschien zijn een paar NSB-
ers tijdens het transport naar het politiebureau ietwat 
beschadigd, maar erger dan een paar blauwe plekken was 
het niet. 

Op 15 september waren al ruim 50 ‘landverraders’ in de 
Ursulinenschool ondergebracht. Dokter Pinckers noteert 
die dag in zijn dagboek: Telefoon is nu ook stuk. De NSB-
ers van Noorbeek en die van Gronsveld zijn naar Eijsden 
gebracht. Ik ben hen gaan bezoeken wegens zieken-cahier 
en ik heb huilende kerels aangetroffen, anderen met lange, 
bleeke gezichten….
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Het eigenmachtig optreden van de bevolking bij het oppak-
ken van NSB’ers en andere foute dorpsgenoten, ging de OD 
te ver. Dat was immers tegen de richtlijnen van het hoger 
Militair Gezag. De OD in Maastricht kondigde dit besluit 
al op 15 september af. In Eijsden konden inwoners op 18 
september aangifte doen tegen medebewoners die in hun 
ogen landverraders waren of zich Duits-vriendelijk hadden 
gedragen. Van deze mogelijkheid werd gretig gebruik ge-
maakt. Oude vetes, politieke onenigheid of gewoon afgunst 
vormden aanleiding om personen aan te klagen.

De Eijsdense OD vormde een eigen opsporingssectie om de 
binnengekomen klachten te onderzoeken, maar maakte 
daarnaast een eigen lijstje met op te pakken dorpsgenoten. 
Begin oktober werden zes personen uit Mesch, Eijsden 
en Oost gearresteerd omdat ze ….door hun gedragingen 
gedurende de jaren van de bezetting het rechtsgevoel in 
Eijsden zwaar op de proef hebben gesteld, zonder dat hen op 
het moment van aanhouding bepaalde feiten ten laste kunnen 
worden gelegd. Met andere woorden: we kunnen hen 
nergens van beschuldigen, maar pakken ze toch op!

Huurachterstand

Onder die zes bevonden zich Lisa en Pierre Rutten uit 
Oost. Kleinzoon Bert Kreemers heeft een reconstructie 
gemaakt van wat zijn grootouders is overkomen. Dat 
verhaal publiceerde hij in 2005 in Dwars door Oost. Het 
boek heeft nooit in de boekhandel gelegen, waardoor het 
misschien niet zo bekend is. 

Lisa en Pierre Rutten drijven een café in Oost als ze op 4 ok-
tober 1944 door leden van de OD worden opgepakt. De be-
schuldigingen tegen hen zijn vaag. De ergste: het echtpaar 

zou koningin Wilhelmina tijdens de oorlog hebben bele-
digd. Aangever is een echtpaar dat wegens huurachterstand 
door de Ruttens uit een van hun huizen is gezet. 

De Ruttens zijn niet de enigen die op die dag opgepakt 
worden in Eijsden en de aangrenzende kerkdorpen. 
Zo ook Bèr Vliegen, een zwager van Pierre, en notaris 
Charles Russel. Vliegen is vóór de oorlog een erkend criti-
cus van burgemeester Wim Lambooij van Eijsden. Wan-
neer Lambooij begin mei 1940, na de Duitse inval, Eijsden 
plotseling verlaat, zorgt Russel er voor dat Eijsden een 
geïmproviseerd gemeentebestuur krijgt, dat de bevolking 
in die moeilijke periode weet te steunen. In oktober 1944 
krijgt Lambooij in Eijsden de regie over de arrestaties. 
Dan worden een paar van zijn scherpste critici opgepakt. 
De Ruttens verblijven tot eind november in de Grote Looi-
er in Maastricht en komen dan vrij.

Van een staatsgevaarlijke mentaliteit bij de Ruttens 
is geen sprake, zo constateert een commissie van 
onderzoek. Eind 1946 bepaalt het Bijzonder Gerechtshof 
in Den Bosch dat de beschuldigingen tegen Pierre Rutten 
ongegrond zijn. Hij krijgt 204 gulden schadeloosstelling. 

Over de Grote Looier werd thuis bij de familie Rutten in Oost
na de oorlog nooit meer gerept. Kleinzoon Bert Kreemers
hoorde wel eens wat, maar wist er nooit het fijne van. “Nie-
mand sprak erover. Mijn moeder ook niet. Het was afge-
daan”, zei hij in een interview met Dagblad De Limburger. 

Erbarmelijke omstandigheden

Terug naar de oktoberdagen van 1944 in Eijsden. Intussen 
waren de gevangen vanuit de Ursulinenschool overgebracht 
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naar de Grote Looier in Maastricht, waar sommigen, zonder 
aanklacht, maanden in erbarmelijke omstandigheden 
zouden verblijven. 

In Eijsden waren 65 mannen en vrouwen opgepakt 
wegens lidmaatschap van de NSB. Op een lijst van in 
hechtenis gestelden zonder dat zij lid waren van de NSB 
prijkten 23 namen. De aanklachten waren zeer divers: 
verrader voor het luisteren naar door de Duisters verboden 
zenders, pro-Duitsche handelingen tot het ongehuwd 
bevallen van een kind, verwekt door een Duitsche militair. 
In totaal werden zo’n kleine honderd inwoners van 
Eijsden opgepakt en geïnterneerd.

Een deel van deze mensen kwam na enkele maanden 
vrij, voor sommigen duurde het verblijf in de Grote 
Looier langer dan een jaar. Het grote aantal ingediende 
dossiers zorgde voor een trage afhandeling ervan door 
de Bijzondere Rechtspleging. Het overgrote deel van 
de beschuldigden werd uiteindelijk buiten vervolging 
geplaatst. Eind 1946, begin 1947 volgden de uitspraken 
over de Eijsdense beklaagden. 

Op drie lijsten, gedateerd 26 november 1946, 8 januari 
en 13 mei 1947 staan 86 namen. De meerderheid, 46 
personen, werd onvoorwaardelijk buiten vervolging 
gesteld. De overige veertig kregen een voorwaardelijke 
buitenvervolgingstelling. Dat betekende dat ze voor de 
duur van tien jaar ontzet werden uit het actief en passief 
kiesrecht.

Geen wanklank

De Eijsdense OD werd met ingang van 13 oktober 
opgeheven. Dat gold voor alle afdelingen van de OD in 
het district Maastricht. 

De OD’ers werden grotendeels opgenomen in de 
Stoottroepen of de Grensbewaking van de Binnenlandse 
Strijdkrachten.

Van de werkzaamheden van de OD in Eijsden is 
een uitvoerig rapport gemaakt, waaruit veel van de 
bovenstaande gegevens afkomstig zijn. Het rapport, 
geschreven door oud-verzetsman en OD-lid Landman, 
eindigt met de volgende conclusie:

Wij hebben een maand OD-werk verricht. Geen 
wanklank is er vernomen. Meerdere malen is er 
getuigd, dat het Vak Eijsden in orde was zowel door den 
D.(istrict) C.(ommandant), den Insp.(ecteur) I.(invoer) 
& A.(ccijnzen). als anderen. Ik geloof voor mij, dat dit 
voornamelijk ligt aan het feit dat wij elkaar als illegale 
werkers van het thuisfront hebben leren kennen en 
waarderen. Wordt er op deze wijze ook niet een band 
gesmeed tussen officier en soldaat in de loopgraven? De OD 
te Eijsden heeft belangrijk werk verricht voor het District 
Maastricht, het eerste bevrijde gedeelte van ons geliefd 
vaderland. Laten we naast allen, die met ons meewerkten 
en hun kracht voor 100% hebben ingezet toch ook God 
dankbaar zijn, dat Hij ons spaarde voor huisgezin en 
vaderland. 

Of iedere inwoner van Eijsden daarmee kon instemmen 
is nog maar de vraag. 

Jan Straatman (1903-1981) was sedert 1942 wachtmeester van 
de marechaussee van het rayon Eijsden. Tijdens de bezetting was 
hij actief in het verzet (pilotenlijn) en hij sloot zich na de bevrijding 
aan bij de OD. 
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Werkzaamheden van de CIW in Eijsden

Nadat de OD zijn werkzaamheden op last van het MG 
had beëindigd, verenigen meerdere gezagsdragers 
van de OD en andere personen die een rol in het verzet 
hebben gespeeld, zich in zogenaamde CIW’s. Op 22 
september 1944 werd in Maastricht het eerste CIW 
opgericht. CIW staat voor Comité van Illegale Werkers. 
Het stelt zich ten doel het adviseren van het bevoegd 
gezag. Ook in Eijsden zijn personen actief onder de vlag 
van het CIW, zoals F.W.P. Landman (voorzitter) en F.W 
Kroeze (secretaris).

Op 22 december 1944 doen zij het volgende briefje uitgaan 
aan het Counter Intelligence Corps (CIC), de Amerikaanse 
contraspionagedienst te Maastricht: 

De C.I.W. (comités van personen die gedurende vier jaren 
bezetting ondergrondsch werk hebben verricht tegen de 
Duitschers) te Eijsden doet u bij dezen toekomen een lijst 
van personen waar een plakkaat opgehangen moet worden 
met het opschrift ‘Germanfriendly’ of ‘Off Limits’. Achter de 
naam is kort vermeld wat zij misdaan hebben gedurende de 
Duitsche bezetting. De C.I.W. vraagt u hierbij vriendelijk 
deze plakkaten zoo spoedig mogelijk op te hangen. Alle 
klachten zijn schriftelijk en onderteekend.

De bedoeling van de plakkaten is Amerikaanse militairen 
te waarschuwen voor deze personen vanwege hun 
(vermeende) Duitse sympathieën in de voorafgaande 
periode. 

De bijgevoegde lijst bevat 15 namen met daarbij de 
aantijgingen die tegen hen zijn ingebracht zoals: 
‘Dochters hadden op een schandalige manier omgang 

met de Duitschers’; ‘Publiek huis waar altijd Duitsche 
soldaten en grensdouanen kwamen. Ze kwamen voor 
zijn vrouw’; ‘Zeer Duitsch gezind. Als vrienden’ en ‘Was 
zeer onbetrouwbaar en lid der N.S.B.’ en per persoon de 
classificatie Germanfriendly of Off Limits ( for all military). 
De door de CIW opgestelde lijst is nog aan veranderingen 
onderhevig. Er wordt een naam bijgeschreven, een 
andere geschrapt en de toekenning van een der beide 
kwalificaties is ook reden voor discussie. 

Huisarrest

Het is niet duidelijk of het CIC op het verzoek van het 
CIW is ingegaan. Wél legt het CIC bij schrijven van 
26 december 1944, tweede kerstdag, van commanding 
officer Richard C. Guinan (1e luitenant) een lijst voor aan 
de burgemeester van Eijsden met tien personen en de 
opdracht hen huisarrest op te leggen ‘om de veiligheid 
van de Amerikaanse troepen in Eijsden en omgeving te 
verzekeren’. Het toezicht op de handhaving daarvan wordt 
in handen gelegd van de lokale politie. Na bestudering van 
de lijst door de burgemeester wordt één persoon van de 
lijst geschrapt, omdat hij het opleggen van huisarrest aan 
deze persoon bij nader onderzoek niet nodig acht. Achter 
één van de namen wordt een vraagteken gezet, waarna 
deze persoon verder buiten beschouwing blijft. Aan een 
persoon op de lijst was reeds huisarrest opgelegd door het 
MG. 

Burgemeester Lambooij voegt er eigenmachtig 11 andere 
personen aan toe, waardoor het aantal personen dat 
huisarrest opgelegd kreeg steeg tot 17 personen (exclusief 
degene die door het MG al huisarrest was opgelegd).
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Op 28 december bracht de burgemeester de lijst met 
namen van de mensen die huisarrest hadden gekregen 
onder de aandacht van de commandant van de 
Bewakingstroepen in Eijsden en aan de commandant van 
de Koninklijke Marechaussee te Eijsden en verzoekt hen 
‘streng toezicht te houden en bij het eventueel aantreffen 
(van die) personen in het openbaar deze onmiddellijk aan 
te houden ter voorgeleiding aan de Amerikaansche CIC te 
Maastricht’.

De personen op deze lijst werden ook omstreeks 
28 december 1944 persoonlijk bezocht door een 
vertegenwoordiger van de gemeente en in kennis gesteld 
van het opgelegde huisarrest. Zij moesten een papier 
ondertekenen waarin ze verklaarden kennis te hebben 
genomen van het bevel tot huisarrest op last van het 
CIC detachement te Maastricht en bekend te zijn met de 
gevolgen van overtreding van het bevel (voorgeleiding 
aan de Amerikaanse instantie). Op 22 januari 1945 
werden de huisarresten door burgemeester Lambooy 
ingetrokken in opdracht van het CIC te Maastricht. De op 
de lijst vermelde personen werden daarvan mondeling 
op de hoogte gebracht en de commandanten van de 
Koninklijke Marechaussee en van de Bewakingstroepen 
per brief.

Gronsveld 

Op 14 september, de dag na de bevrijding, ging 
vakcommandant Nulens naar Gronsveld. Het al 
eerder genoemde rapport meldde op die dag dat het 
‘publiek’ daar zeer onrustig was en ‘jonge meisjes’ de 
Amerikanen naar de huizen van NSB’ers leidden om hen 
te arresteren. Verder werd de plaatselijke commandant 
voorzien van proclamaties, armbanden, controlelijsten 
en werkprogramma. Het werd de plaatselijke OD’ers 
verboden radio’s in beslag te nemen en er werd 
afgesproken dat de gevangenen naar Eijsden zouden 
worden gebracht. Dit laatste was voor het hele vak zo 
geregeld.

De OD in Gronsveld stond onder leiding van oud-officier 
Piet Claessens en Ernest Jennissen, een verzetsman, 
en telde circa twintig leden. Op die 14e september 
1944 arresteerden zij twintig dorpsgenoten wegens 
lidmaatschap van de NSB. Zij werden thuis opgehaald en 
moesten op een vrachtwagen plaatsnemen, wat niet altijd 
zachtzinnig gebeurde. Zo stond een OD’er op de wagen 
met getrokken geweer en schreeuwde tegen een vrouw 
die niet snel genoeg de wagen op klom: ‘Kurej, spooj dich’ 
(Rotwijf, schiet op!).

De NSB’ers werden in ’t Sjpekkëmerke (gevangenis) 
opgesloten. Daar was ook een oudere, zieke man bij. Toen 
de pastoor dat hoorde, begaf hij zich er direct naartoe en 
zei hij tegen wachtmeester/marechaussee Van Baal dat 
betrokkene ziek was en dat hij hem vrij moest laten. De 
pastoor beloofde dat hij hem bij zich in huis zou nemen 
totdat hij genezen was en hem daarna weer aan de OD 
ter beschikking zou stellen. Toen Van Baal daar niet op 
in ging, duwde de pastoor hem opzij en gaf hem een klap 

Jan Straatman werd in 
december 1944  benoemd bij de 
Opsporingsdienst van het Militair 
Gezag.
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in zijn gezicht. Door bemiddeling van het hoofd van de 
OD, Piet Claessens, werd het verzoek van de pastoor 
uiteindelijk toch gehonoreerd.

Op 3 november werden tien NSB’ers opgepakt, in de loop 
van die maand volgden er nog twee. Eind november 1944 
was een drietal NSB’ers nog niet gearresteerd vanwege 
hun ouderdom. Elf ‘foute’ inwoners hadden de bevrijding 
niet afgewacht en waren uit Gronsveld gevlucht. Intussen 
had de marechausseegroep Sint Geertruid nog drie 
NSB’ers gearresteerd: twee van Eckelrade en een uit 
Honthem. Op 27 februari was een zestal NSB’ers nog 
altijd voortvluchtig, maar die zijn later alsnog opgepakt.

Beheerder

Over de goederen van de gevluchte NSB’ers, ‘Onbeheerd 
achtergelaten bedrijven of vermogen’, werd volgens 
de wet een bewindvoerder of beheerder aangesteld. 
Voor Gronsveld waren dat Ernest Jennissen, als 
voorman van de OD, Pierre Waber, ambtenaar ter 
gemeentesecretarie en wachtmeester Van Baal. Enkele 
goederen werden ter beschikking gesteld van het 
teruggekeerde Joodse echtpaar Schaap, terwijl ook aan 
de grensbewakingstroepen op verzoek spullen uit de 
inboedels van NSB’ers werden uitgeleend. 

In totaal is van 82 inwoners van de gemeente Gronsveld 
een dossier aangelegd wegens lidmaatschap van de NSB 
en/of aanverwante organisaties en/of begunstiging van 
de vijand: 73 uit Gronsveld, 3 uit Eckelrade, 3 uit Honthem 
en 3 uit Heugem/Vogelzang. Van 44 personen is bekend 
dat zij voorwaardelijk buiten vervolging zijn gesteld, dat 
wil zeggen dat ze na hun voorarrest zijn vrijgelaten. Het 

betekent dat de verdenking terecht is geweest. Ze werden 
veroordeeld tot de tijd die ze al in bewaring hadden 
doorgebracht, soms kwam er nog huisarrest aan te pas. 
Ook werden geldboetes opgelegd. Tevens werd hun voor 
de termijn van tien jaar het actief en passief kiesrecht 
ontnomen. 

Van vijf personen is geen uitspraak bekend. De overige 33 
zijn onvoorwaardelijk in vrijheid gesteld. Dan kon er toch 
sprake zijn van een gegronde reden tot verdenking, maar 
was het vergrijp van dien aard dat er geen reden bestond 
voor oplegging van straf. Bij het overgrote deel van de 
‘onvoorwaardelijken’ staat echter vermeld dat de gerezen 
verdenkingen niet gegrond zijn gebleken en dat er dus 
sprake is van een volledige vrijspraak van de verdenking.

Despoot 

Opvallend is het groot aantal NSB’ers voor een plaats 
als Gronsveld. De plaatselijk commandant van de 
Gronsveldse OD, Claessens, heeft daar wel een verklaring 
voor. In een later afgenomen interview vertelde hij dat de 
mannen van het ‘verzet’ in Gronsveld bij elkaar kwamen 
in café De Keizer. De NSB’ers verzamelden zich bij de 
Dikke en Zjang Mingels. Volgens hem bestond Gronsveld 
tijdens de Tweede Wereldoorlog uit twee kampen: 40% 
was NSB-er en 60% was Nederlands gezind. Burgemeester 
Hubert Spauwen was een liberaal en een groot despoot. De 
hele fanfare en aanhang is NSB-er geworden om vooral tegen 
Spauwen te ageren. Zij konden nu zeggen en doen wat ze 
wilden zonder van hem afhankelijk te zijn. 

Deze uitspraak van Claessens behoeft enige uitleg. 
Hubert Spauwen was van 1913 tot 1941 burgemeester 
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van Gronsveld. Zijn burgemeesterschap kenmerkte 
zich door inzet, ijver, gedrevenheid en strengheid. Deze 
eigenschappen en de wijze waarop hij zijn dorpsgenoten 
controleerde, riep bij velen grote aversie op. Ze zagen 
hem als een kleine dictator. Spauwen vervulde tijdens de 
jaren 1917 tot 1938 tevens de functie van voorzitter van de 
plaatselijke harmonie. Ook in die functie heerste hij als een 
despoot. Voor een aantal leden van de harmonie was de 
maat vol. Zij namen wraak door zelf een muziekgezelschap 
op te richten: Fanfare Sint Joseph. De fanfare was actief 
tot het midden van de jaren dertig, toen ze waarschijnlijk 
vanwege de economische crisis, ter ziele ging. 

Het einde van dit gezelschap betekende echter niet 
dat de ‘rebellen’ hun strijd tegen de burgemeester 
staakten. Het is opmerkelijk dat veel oud-leden zich in 
de daaropvolgende jaren, vermoedelijk weer als rancune 
tegen Spauwen, ook op politiek gebied hebben afgezet 
tegen het reguliere gemeentebestuur, en lid werden van 
de NSB. In 1941 verdween Spauwen als burgemeester. 
Toen stond de weg open om één van de Gronsveldse 
NSB’ers tot eerste burger van zijn woonplaats te 
benoemen. 

Sint Geertruid

De OD Sint Geertruid stond onder leiding van de 
opperwachtmeester van de marechaussee M.H. Vroemen. 
Mogelijk heeft het feit dat de plaatselijke ‘baoj’ leiding 
gaf aan de OD er voor gezorgd dat in deze gemeente 
geen wanklanken waren te vernemen over het handelen 
van de OD. Bij de komst van de Amerikanen bracht de 
organisatie de bevrijders op de hoogte van de situatie in 
het dorp en van mogelijke verblijfplaatsen van Duitsers. 

Op 13 september arresteert de lokale OD van Sint Geertruid twee Duitsers en draagt 
hen over aan de Amerikanen. Op deze helaas onduidelijke foto worden de Duitsers 
als krijgsgevangenen via de Eindstraat afgevoerd.
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Zelf haalden ze die ochtend twee Duitse militairen uit 
een schuur en droegen die over aan de Amerikanen. 

Op 13 en 14 september hield de OD zich bezig met het 
werven van leden voor de OD en de grensbewaking. 
Voor de eerste groep meldden zich vijftien personen. 
Vijf van hen waren 21 jaar of jonger. Het jongste lid 
was slechts 17 jaar oud. Zo’n twintig inwoners waren 
bereid als grenswacht op te treden.

De manschappen werden ingezet om achtergelaten 
wapens en munitie op te sporen en op te slaan in het 
gemeentehuis, van waaruit het materiaal later naar 
Eijsden is overgebracht.

Omdat de waterleiding defect was, werd een regeling 
getroffen om de bewoners van drinkwater te voorzien 
uit de putten, die nog in verschillende gehuchten 
aanwezig waren.

In verband met de strenge maatregelen op het niet 
nakomen van de verduisteringsvoorschriften stuurde 
de OD elke avond patrouilles uit om de naleving te 
controleren. Op 14 en 15 september arresteerde de 
plaatselijke politie een inwoner van Sint Geertruid en 
een van Eckelrade wegens lidmaatschap van de NSB. 
Beiden werden in Eijsden in het Ursulinenklooster 
ondergebracht. In het rapport meldt de commandant 
dat ‘NSB-archieven niet konden worden gered, daar 
deze van te voren door betrokkene werden vernietigd’.

Het verstrekken van drinkwater uit putten is ook een taak van de OD.
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Duitse ransels

Op 14 september werd de commandant gewaarschuwd 
dat zich in het veld twee personen ophielden, van wie 
men dacht dat ze lijken van omgekomen Duitsers, die nog 
her en der verspreid lagen, plunderden. De commandant 
arresteerde daarop twee Walen uit Cheratte en Wandre. 
Het vermoeden bleek juist, zij droegen verschillende 
Duitse ransels bij zich.

In Sint Geertruid ontstonden problemen met één OD-lid, 
een zekere S., die als douanier in november 1943 vanuit 
Kerkrade naar Sint Geertruid was overgeplaatst. Hij stond 
al snel bekend als zeer pro-Duits en hij zocht regelmatig 
NSB’ers in naburige dorpen op. De burgemeester liet 
weten dat …in het algemeen de bevolking van Sint Geertruid 
een grote hekel aan hem (heeft), temeer daar hij op zedelijk 
gebied niet erg gunstig bekend staat. De grootste ergernis 
heeft hij de bevolking wel gegeven, toen hij op den dag der 
bevrijding met zijn gezin door het dorp liep, getooid in 
oranje!

Toen deze man ook nog voorzien van een OD-armband 
de straat op kwam, waren de protesten niet van de lucht. 
Vakcommandant Nulens moest eraan te pas komen om 
de zaak te sussen. 

Begin oktober kwam de OD van Maastricht, vergezeld 
door enkele Amerikanen van de CIC naar Sint Geertruid 
en werd hier een Rijksduitse vrouw met haar echtgenoot 
gearresteerd wegens verdenking van spionage. Als gevolg 
van deze arrestatie werd de dag erna door de Amerikanen 
en de plaatselijke politie een klopjacht georganiseerd in 
de bossen rond het dorp. De gearresteerde vrouw had 
laten weten dat zich daar nog een viertal Duitse militairen 

zouden ophouden. ‘Het resultaat was echter nihil’, aldus 
een lichtelijk teleurgestelde OD commandant Vroemen.

De OD van Sint Geertruid had geen bemoeienis met 
de arrestatie van de andere NSB’ers in het dorp. Die 
vonden pas plaats nadat de OD op 13 oktober was 
opgeheven. Het ging om in totaal zeven NSB’ers, van wie 
er drie uit één gezin afkomstig waren. In 1946 kregen 
de Geertruidse NSB’ers hun vonnis te horen. Vijf van 
hen werden voorwaardelijk buiten vervolging gesteld. 
De daarvoor geformuleerde voorwaarden behelsden 
o.a. het zich gedragen als een goed Nederlander, het 
vrijwillig afstand doen van een radio, alsmede het 
verrichten van werkzaamheden die de Stichting Politieke 
Delinquenten hen zou opdragen. Het zwaarst gestraft 
werden de mannen die, naast hun NSB-lidmaatschap, 
ook nog in dienst waren getreden van de vijand: één 
bij de Wehrmacht, de ander bij de Germaanse SS. Zij 
verloren hun Nederlanderschap. Twee mensen werden 
onvoorwaardelijk vrijgelaten, echter de verdenkingen 
waren niet ongegrond. Zij werden veroordeeld tot de tijd 
die ze reeds in gevangenschap hadden doorgebracht. 

De meeste NSB’ers hebben minimaal een half jaar in 
detentie doorgebracht, sommigen zelfs anderhalf jaar. 
Gedurende die tijd werden hun goederen en gelden 
beheerd door Ch. H. R. Gabriels, deurwaarder te 
Maastricht.

Noorbeek

Van de samenstelling en activiteiten van de OD Noorbeek 
is wegens gebrek aan archiefbronnen weinig bekend. 
Volgens tijdgenoten bestond die voor een deel uit vrij 
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jonge mannen. Direct na de bevrijding pakte de OD 
een aantal NSB’ers op. Daaronder bevonden zich de 
postcommandant van de marechaussee en het hoofd 
der school. Zij werden met een vrachtwagen van Huijnen 
afgevoerd, waarschijnlijk naar Eijsden. 

Toen Vak-commandant Nulens op 14 september in 
Noorbeek arriveerde, viel het hem op dat de burgemeester 
op buitengewoon welwillende wijze zijn medewerking 
verleent. Hij schreef in zijn verslag dat de OD van 
Noorbeek slechts over zes geweren beschikte en er nog 
veertien nodig waren inclusief de benodigde munitie. Dat 
betekent dus dat de OD ter plaatse uit minstens twintig 
leden bestond.

In het eindrapport van Vak III staat dat in Noorbeek op 
20 september ongeveer dertig mensen actief waren bij de 
grensbewaking tot grenspaal 23 (Stashaag). Sint Geertruid 
wordt gevraagd om het toezicht uit te breiden tot aan 
genoemde grenspaal. Een dag later meldt het rapport dat 
in Noorbeek de grensbewaking in orde is.

In Noorbeek werden in totaal negen mensen opgepakt 
wegens lidmaatschap van de NSB. Bij de uitspraken 
tegen hen werden er vier voorwaardelijk buiten 
vervolging gesteld. Een van hen kreeg als voorwaarde 
opgelegd afstand te doen van het recht op terugvordering 
van voorwerpen welke betrokkene in eigendom 
toebehoorden ten tijde van de bevrijding. Één persoon 
werd onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld, 
hoewel de verdenking niet-ongegrond was. Maar de in 
detentie doorgebrachte tijd was voldoende om hem nu 
buiten vervolging te stellen. Vier anderen werden geheel 
vrijgepleit: de verdenkingen bleken niet gegrond te zijn.

In Noorbeek deed zich een voorbeeld voor van het 
aanklagen van een dorpsgenoot uit eigenbelang 
en geldelijk gewin. Vanuit Noorbeek bereikte de 
Zuiveringsraad voor Handel en Ambacht een klacht 
van een middenstander over een collega, die tijdens 
de bezetting veel zaken met de Duitsers zou hebben 
gedaan. De Zuiveringsraad verzocht burgemeester 
Nahon hierover nadere informatie te verschaffen. Hij 
liet weten dat béide ondernemers tijdens de bezetting 
geleverd hadden aan de Duitse grenswachten. Zouden 
ze dat niet gedaan hebben, dan zouden zij zeker daartoe 
gedwongen zijn, aldus de burgervader. Nahon noemde 
de beschuldigingen van de lokale middenstander aan 
het adres van zijn collega louter en alleen gebaseerd op 
leugens. Die brief was in zijn ogen alleen bedoeld om 
de Noorbeekse collega het werk onmogelijk te maken. 
Nahon sloot zijn advies af met de constatering dat de 
bezwaarmaker steeds getracht heeft zijn collega … op aller 
mogelijke geniepige en sluipachtige manieren te belasteren 
en te benadelen. Hij is een leugenachtig en onbetrouwbaar 
ventje, dat alleen uit broodnijd steeds getracht heeft de zaak 
van (…) af te breken en zo mogelijk te doen verdwijnen.

Margraten

Margraten maakte, samen met de gemeenten Gulpen, 
Wittem en Wijlré, deel uit van Vak VI van het District 
Maastricht van de OD. Over de samenstelling en 
activiteiten van de plaatselijke OD zijn we nauwelijks 
ingelicht. Wel weten we zeker dat elf van de in totaal 
29 wegens lidmaatschap van de NSB of onvaderlandse 
houding of activiteiten vervolgde Margratenaren, tussen 
14 en 19 september door de plaatselijke OD zijn opgepakt. 
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Anderen zijn (later) opgepakt op grond van een 
breed scala aan beschuldigingen. Eén persoon werd 
zwarthandel verweten en hij zou tevens via de Landstand 
(NSB-organisatie voor boeren) en de SD bedreigingen 
aan het adres van de bureauhouder en controleurs van de 
Voedselcommissie hebben gedaan. Een groepsleider van 
de NSB werd beschuldigd van het verraad van dr. A.L.T.M. 
Hamers, die daardoor door de SD werd gearresteerd en 
in een concentratiekamp terechtkwam. Een Margratense 
wethouder werd beticht van het bijwonen van NSB-
bijeenkomsten, het uitschelden van (ondergedoken) 
burgemeesters en leden van het Koninklijk Huis en pro-
Duitse en anti-Nederlandse uitingen. Tevens zouden zijn 
dochters een al te vrije omgang met Duitse militairen 
hebben gehad. In een schrijven aan de burgemeester 
van 29 oktober 1945 liet hij weten …Al ben ik dan ook den 
eenige van Margraten die door valsche verklaringen die 
tegen mij ingebracht zijn in Vught (kamp voor politieke 
delinquenten) ben geweest, zoo ben ik misschien ook 
de eenige die alles gedaan heeft om onze menschen van 
Duitschland weg te houden, en wel niet alleen als wethouder, 
maar ook als privépersoon. Uiteindelijk bleken al deze 
beschuldigingen ongegrond en werd betrokkene 
onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld. 

Een exploitant van een café werd beschuldigd van 
lidmaatschap van de NSB en het gebruiken van die 
lokaliteit voor het houden van vergaderingen van die 
organisatie. Ook wapperde aan de gevel regelmatig de 
hakenkruisvlag. Hier werden de feiten wel bewezen 
geacht en kwam er een straf van tien jaar ontzetting uit 
het actief en passief kiesrecht en werd er een boetebedrag 
van duizend gulden opgelegd.

Goed zichtbaar

Margraten is het enige dorp waarvan we weten dat er op 
panden van gearresteerde kostwinnaars, voornamelijk 
cafés, borden werden aangebracht waarop duidelijk te 
lezen was dat er ‘Duits-vriendelijke’ (German Friendly) 
personen woonden. Een waarschuwing dus aan de 
Amerikaanse troepen. De burgemeester belastte 
de postcommandant van de marechaussee met het 
aanbrengen van de bordjes en hem werd als richtlijn 
meegegeven dat de plaats van bevestigen zo moest 
worden gekozen dat zij van buiten goed zichtbaar zijn. 
Op 27 februari 1945 werd de burgemeester door de 
commissaris van de Opsporingsdienst gesommeerd de 
bordjes te verwijderen. 

In totaal zijn in Margraten 29 personen opgepakt 
en/of vervolgd wegens onvaderlands gedrag. In 23 
gevallen is een uitspraak bekend. Vier aangeklaagden 
werden onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld 
omdat de aanklacht ongegrond bleek, in acht gevallen 
was de aanklacht gegrond. Voor die personen was de 
tijd doorgebracht in voorlopige hechtenis gelijk aan 
de strafmaat, waardoor van verdere vervolging werd 
afgezien.

In tien gevallen werden de beschuldigden buiten 
vervolging geplaatst onder oplegging van voorwaarden. 
Voor de meesten gold dat ze zich als goed Nederlander 
dienden te gedragen, met een proeftijd van drie jaar. Soms 
werd de aangeklaagde gedwongen ‘vrijwillig’ afstand te 
doen van het recht op terugvordering van voorwerpen die 
zich tijdens de bevrijding in hun woning bevonden, en 
die in verloop van tijd (door gemeente, OD of beheerder) 
aan derden ter beschikking waren gesteld. Aan twee 
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personen werden, naast ontzetting uit het actief en 
passief kiesrecht, boetes van respectievelijk duizend en 
tweehonderd gulden opgelegd.

Geen woning meer

De verdachten hadden allemaal minstens een half jaar in 
gevangenschap, meestal in de Grote Looier in Maastricht 
doorgebracht. Werd men vervolgens vrijgelaten (met 
huisarrest) of van vervolging vrijgesproken, dan 
betekende dat niet altijd terugkeer naar de eigen woning. 
Dat ondervond een vrouw uit Margraten, die in september 
1944 met haar echtgenoot, een fervent NSB’er, was 
gevlucht en later werd opgepakt. Toen zij begin 1946 
terug wilde naar haar woning, bleek die bewoond door 
een ander gezin en dat weigerde de woning te verlaten. 
Het huis van dat gezin was tijdens de bevrijding ernstig 
beschadigd en de burgemeester had de woning van het 
gevluchte NSB-gezin aan de gedupeerde toegewezen. 
Later werd het pand officieel door de van overheidswege 
aangewezen beheerder over de goederen van het NSB-
gezin aan de nieuwe bewoners verhuurd. De betrokken 
vrouw deed beklag bij de commissaris van de koningin 
over deze situatie, die op zijn beurt de burgemeester om 
opheldering vroeg. Die antwoordde dat hij de klaagster 
had laten weten …dat de zorg voor woonruimte allereerst 
bij haar zelf berust. Voor vordering van woongelegenheid 
in haar voormalige huis ben ik niet bereid…vooral omdat 
ik voorzie dat van den eersten dag van samenwoning er 
voortdurend hooglopende ruzies zullen plaatsvinden. 
Duidelijk een voorbeeld van de omgekeerde wereld, maar 
dat was typerend voor de naoorlogse periode waarin 
nauwelijks aandacht was voor de problemen van de ‘foute’ 
dorpsgenoten, of ze nu veroordeeld waren of niet.

Cadier en Keer

Ook in Cadier en Keer werd de OD direct na de bevrijding 
operationeel, maar het aantal leden is ook voor deze 
gemeente onbekend. Cadier en Keer vormde samen met 
Maastricht-Oost (Wyck), Heer, Borgharen, Itteren, Amby 
en Bemelen het Vak II van District 6 van de OD. Ook hier 
was een van de eerste acties gericht op het opsporen 
en oppakken van NSB’ers en andere Duits-vriendelijke 
dorpsgenoten. Van minstens drie Keerse vrouwen is 
bekend dat zij in het openbaar voor het toenmalige 
raadhuis zijn kaalgeknipt. Een dergelijk voorval staat ook 
vermeld in de geschiedschrijving van het 117e regiment, 
eerder in dit boek vermeld.

Uit de lijst met gearresteerde Keerdenaren, in totaal 21, 
kunnen we afleiden dat minstens tien van hen in de eerste 
dagen na de bevrijding zijn opgepakt. Op 17 september 
werden zij in Maastricht opgebracht. Meer dan de helft 
kreeg een aanklacht wegens lidmaatschap van de NSB. 
Daarnaast werd een aantal personen beschuldigd van 
zwarthandel, leveranties aan de Duitsers en het heulen 
met de vijand.

Verraad

In Cadier en Keer zijn twee zaken die er uitspringen en 
die te maken hebben met verraad. Bij de eerste zaak 
handelt het om een man die op 2 november 1944 wordt 
gearresteerd op beschuldiging van het uitleveren van een 
Engelse piloot aan de Duitsers. Hij zou de piloot hebben 
meegenomen naar een café, waar na enige tijd de Duitsers 
binnenvielen en de piloot arresteerden. De Keerdenaar 
zou, aldus de beschuldigingen, de SD over deze piloot 
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hebben getipt. Vanaf 2 november verbleef hij in de 
Grote Looier, waar hij op 20 april 1945, dus na ruim vijf 
maanden, werd ontslagen. Onderzoek had uitgewezen dat 
hij niets te maken had met de arrestatie van de piloot en 
de beschuldigingen dus ongegrond bleken. Hij werd dan 
ook onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld. 

Leve Engeland

Een andere zaak betreft het aangeven bij de SD van 
enkele jongeren uit Cadier en Keer, die in euforie ‘Leve 
Engeland’ hadden geroepen. Een en ander speelde zich 
op 15 oktober 1943 af. Verschillende jongens uit Cadier 
en Keer bevonden zich rond 19.00 uur in de Dorpstraat 
toen Engelse vliegtuigen overkwamen, waarvan er een 
door Duits vuur naar beneden werd gehaald. Daarop 
riep Sjeng Spronck ‘Leve Engeland’. 

Deze uitroep werd gehoord door de gemeentesecretaris 
van Cadier en Keer, die goed had gekeken welke jongens 
daar bij elkaar zaten. Hij belde de SD in Maastricht, die 
de volgende dag Mathieu Spronck, Jean Beijers en Jean 
Bremer, arresteerde. Zij zouden 23 dagen vast blijven 
zitten. Toen ze vrijkwamen werd de eigenlijke dader, 
Sjeng Spronck (broer van Mathieu) alsnog opgepakt. Hij 
kwam er nog genadig van af, met vijf dagen ‘zitten’ en 
vijftig gulden boete.

De gemeentesecretaris werd op 17 september 1944 in 
de Maastrichtse gevangenis afgeleverd, verhuisde naar 
de Groter Looier, waaruit hij op 26 september 1945 werd 
ontslagen met oplegging van huisarrest. Hij werd ten 
slotte veroordeeld tot ontzetting uit het actief en passief 
kiesrecht voor tien jaar. De meeste NSB’ers uit Cadier en 

Keer werden in maart 1945 uit de Grote Looier ontslagen, 
maar kregen wel huisarrest opgelegd.

Van niet alle aangeklaagden is een definitieve uitspraak 
bekend. Vier werden onvoorwaardelijk buiten vervolging 
gesteld omdat de klachten ongegrond bleken te zijn. 
Van drie waren de beschuldigingen wel gegrond, maar 

De vier Keerdenaren  die als jongemannen in 1943 door de SD werden gearresteerd.
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was de straf gelijk aan de tijd die al in hechtenis was 
doorgebracht. Bij acht andere Keerdenaren werden 
voorwaarden verbonden aan de buitenvervolgingstelling. 
Ze dienden zich alleen als ‘een goede Nederlander’ te 
gedragen (proeftijd van drie jaar) en mochten tien jaar niet 
deelnemen (actief noch passief ) aan verkiezingen. 

Net als in Margraten het geval was, waren er ook in Cadier 
en Keer problemen voor terugkerende NSB’ers. Op 5 
oktober 1945 keerde een vrouw, na ruim een jaar verblijf 
in de Grote Looier te Maastricht, terug naar haar woning 
aan de Limburgerstraat. Bij mijn thuiskomst vond ik mijn 
huis verbouwd, een gedeelte van de meubelen op zolder gezet 
en de rest bij de buren. De kleeren en linnengoed gestolen 
door dorpsbewoners en door een jongen uit Maastricht. De 
burgemeester heb ik gevraagd voor een paar kamers. Als 
antwoord kreeg ik ‘ik doe niets voor u, wel als u geheel vrij 
was geweest (=onvoorwaardelijk buitenvervolging). Eigenlijk 
bent u mijn arrestant. Ik stond dus op straat zonder huis en 
geld en heb niet familie (hier) wonen…….

Mheer-Banholt

Ook over de samenstelling van de OD van Mheer-Banholt 
is weinig bekend. In een recente publicatie van de 
Stichting Heemkunde Tebannet wordt gesteld dat minstens 
vier leden afkomstig waren uit Banholt. In totaal werden 
in de gemeente Mheer acht personen opgepakt wegens 
lidmaatschap van de NSB of onvaderlands gedrag. 

Drie personen werden onvoorwaardelijk buiten 
vervolging gesteld. Van een van hen bleken de geuite 
beschuldigingen onterecht, de twee overigen kregen 
als straf de tijdsduur die ze al in voorarrest hadden 

Jan (Sjeng) Spronck kreeg een boete van 50 gulden opgelegd.

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   209 22-09-15   13:08



– Het dorp bevrijd, het land nog in oorlog –210

doorgebracht. De voorwaarden waaronder de overige vijf 
personen buiten vervolging werden gesteld, varieerden 
van een geldboete tot afstand doen van eigendommen die 
al aan derden waren gegeven. 

De grootste boete kreeg een inwoonster die was 
aangeklaagd wegens te innige contacten met de bezetter. 
Zij werd buiten vervolging gesteld met als voorwaarde dat 
vóór 1 augustus 1947 een bedrag van 70.000 Zwitserse 
francs op de rekening van de Nederlandse Bank moest 
worden gestort. 

Opheffing van de OD Vak III

Op 24 september bezoekt de commandant van Vak 
III de verschillende plaatselijke commandoposten 
om een aantal mededelingen te doen. Op de eerste 
plaats gaan die over de directe demobilisatie van de 
opgeroepen lichtingen. Op verzoek van de Hoofd-
sectie-opsporingsdienst te Maastricht is er een Sectie-
opsporingsdienst, die ook werkzaam zal zijn in Vak III bij 
de opsporing van ‘foute landgenoten’. Die bestaat uit J.J. 
Straatman, Jean Goessen, Theodoor Beyers, J. Meertens 
en J. den Burger. Ook werd medegedeeld, dat er vergunning 
kon worden verstrekt op last van den Vak-commandant, 
om verder dan de zogenaamde 6 KM. strook te gaan. Dit 
was reeds besproken met den plaatselijke commandant van 
Sint Geertruid, welke toevallig te Eijsden was. In Mheer-
Banholt, waar de commandopost nu is gevestigd op het 
kasteel te Mheer, troffen wij Slenaken en ook Noorbeek 
aan. Hun werd meegedeeld de demobilisatie der militairen 
alsook het modelpasje 6 KM. strook. De plaatselijke 
commandanten te Noorbeek, Slenaken en Mheer-Banholt 
nemen geen genoegen met de Sectie-opsporingsdienst; zij 

beschouwen dit als vliegen afvangen en willen hun eigen 
boontjes doppen.

Op 27 september meldt luitenant Horstman uit 
Maastricht zich in Eijsden. Hij heeft de opdracht de in 
het Vak aanwezige onontplofte projectielen vakkundig 
op te ruimen. In Eijsden zijn er een aantal, ook in Mheer 
en Noorbeek. Horstman wordt verzocht de plaatselijke 
commandoposten te inspecteren en zich te overtuigen 
van de juiste opberging van de munitie.

Op 3 oktober noteert Landman in het Dagrapport:

Daarna besprak men de toekomst van de OD. De OD 
moet zoveel mogelijke worden gedemobiliseerd. Indien 
mogelijk moet de hele taak van de OD terug vloeien naar de 
aangewezen instanties. Dus de bewakingsdienst naar de 
politie; grensafzetting naar douane enz. Er zullen grens- en 
bewakingscompagnies worden opgericht. Bovendien zal er 
te zijner tijd gelegenheid bestaan om zich op te geven als 
oorlogsvrijwilliger.

Twee dagen later vermeldt Landman dat de OD per 13 
oktober wordt geliquideerd.

Op maandag 9 oktober schrijft Landman in zijn 
dagrapport:
‘s-Middags is er een vergadering op het Districtsbureau met 
alle officieren van de OD. De Heer Sijmons deelt ons mee, 
dat het de bedoeling was geweest om deze vergadering te 
beschouwen als een begrafenis van de OD. Er wordt echter 
doorgegaan met bewakingscompagnieën en detachementen.
Het besluit de OD met ingang van 13 oktober op te 
heffen, betekent ook dat de uitgereikte wapens moeten 
worden ingeleverd. Op 11 oktober melden majoor Herfst 
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en luitenant Horstman zich bij de vakcommandant in 
Eijsden om de kwestie van de afvoering van wapens te 
bespreken. Geregeld wordt, dat a.s. zaterdag de wapens 
zullen worden opgehaald uit Eijsden, Sint Geertruid en 
Gronsveld. Vrijdag echter zullen de wapenen van Mheer-
Banholt, Slenaken en Noorbeek naar Eijsden worden 
overgebracht.

Een groot aantal manschappen van de OD is na 
de opheffing opgenomen in de Stoottroepen of de 
Grensbewaking van de Binnenlandse Strijdkrachten. 
Een aantal is als oorlogsvrijwilliger in de Nederlandse 
gevechtstroepen met de Amerikanen opgetrokken naar 
Duitsland.

Beheer van eigendommen van gevluchte 
NSB’ers

Zoals eerder vermeld, maakten veel NSB’ers en ‘pro-
Duitsche elementen’ zich met hun gezin begin september 
uit de voeten. Na ‘Dolle Dinsdag’ werden ze daartoe zelfs 
opgeroepen door hun leiding. Voor de achtergebleven 
goederen, huizen en boerderijen werd door de 
burgemeester dan een bewindvoerder benoemd. Hij 
kreeg deze bevoegdheid op de aanwijzing van de Militair 
Commissaris en de Commissaris van de Koningin in 
Limburg. In de eerste dagen na de bevrijding was het vaak 
een dorpsnotabele of een lid van de OD die die functie 
kreeg toegewezen, maar daarna werd daarvoor een 
notaris of deurwaarder aangesteld. Later ging een per 
district georganiseerde Adviescommissie Rechtsherstel 

Een deel van de OD’ers van vak III ging vanaf oktober 1944 deel uitmaken van een compagnie Grensbewaking van de Binnenlandse Strijdkrachten. Op de foto de 
compagnie Eijsden onder leiding van Arnold Nulens.
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en Beheer, een onderdeel van het MG, zich met deze zaken 
bemoeien. Maar het bleef een ingewikkelde en uitgebreide 
taak, wat dan ook tot de nodige fouten zou leiden.

De cruciale door de regering in Londen in september 1944 
opgestelde wetten waren nog niet in die mate geconcreti-
seerd, dat onmiddellijk instructies aan de Militaire Com-
missarissen konden worden gegeven. In de verschillende 
districten moest daarom worden geëxperimenteerd, met 

wisselend succes. De problematiek spitste zich in de da-
gelijkse praktijk toe op het beheer van het vermogensbezit 
van politieke delinquenten. Het officiële verslag van het MG 
constateerde dat op dit terrein conflicten, verduisteringen, 
wanbeheer, diefstal en andere wantoestanden aan de orde 
van de dag waren.

Voortvluchtig

De goederen van NSB’ers werden op verzoek aan derden 
beschikbaar gesteld. De Militaire Commissaris in de 
provincie Limburg, Mr. C.W.A. Schuurman, liet op 14 
februari 1945 een brief uitgaan aan de burgemeesters 
met het verzoek een inventaris op te maken van alle 
‘roerende goederen, vooral meubelen e.d., welke afkomstig 
zijn van Duitschers, NSB-ers en pro-Duitsche elementen, 
die zonder achterlating van gezinsleden, voortvluchtig 
zijn. Het is de bedoeling dat deze goederen op de snelste 
en meest juiste wijze ter beschikking gesteld kunnen 
worden van oorlogsslachtoffers in de provincie Limburg.’ 
Dat dit ook daadwerkelijk in onze dorpen is gebeurd, 
is af te leiden uit de verschillende Voorwaardelijke 
Buitenvervolgingstellingen, waaraan als voorwaarde 
werd verbonden dat betrokkenen afstand dienden te doen 
van hun eigendommen, zoals zich die ten tijde van de 
bevrijding in hun huis bevonden. En dat ook onroerend 
goed van NSB’ers aan derden beschikbaar werd gesteld, 
blijkt wel uit een tweetal eerder aangehaalde zaken uit 
Margraten en Cadier en Keer.

Na de bevrijding van Nederland werd op 9 augustus 
1945 het Nederlands Beheersinstituut (NBI) opgericht, 
dat de werkzaamheden overnam van het Militair 
Commissariaat voor het Rechtsherstel.

Een lid van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en een Amerikaanse 
MP controleren militair verkeer op de Rijksweg in Cadier en Keer. Het 
Ardennenoffensief is juist begonnen en de nerveuze Amerikanen weten dat 
Duitsers in Amerikaanse uniformen proberen het front te doorbreken en 
sabotage-acties te plegen. Dat was het beruchte Unternehmen Greif geleid 
door SS-Obersturmbannführer Otto Skorzeny.
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Om het grote aantal vermogens te kunnen beheren van 
personen die door oorlogsomstandigheden afwezig 
waren (veelal Joden), van vijandelijke onderdanen of 
staten en landverraderlijke personen en organisaties, 
werd een omvangrijke organisatie opgezet. Het NBI telde 
ongeveer 2000 stafleden, 20.000 bewindvoerders en een 
onbekend, maar groot aantal beheerders in dienst. De 
beheerders werden in de meeste gevallen benoemd door 
de Vertegenwoordigers van het NBI. Bij de uitoefening 
van hun taak waren ze gebonden aan strenge, door het 
NBI uitgegeven instructies en werden ze regelmatig door 
accountants gecontroleerd.

Aan het beheer over landverraderlijke en vijandelijke 
vermogens kon een eind komen door ontvijanding 
(vijandelijk vermogen) of door buitenvervolgingstelling 
of beschikkingen van tribunalen/kantonrechters, 
Bijzondere Gerechtshoven of de minister van Justitie 
(vermogens van politieke delinquenten).

Klachten

Nadat er veel klachten waren gerezen over het 
functioneren van het NBI werden op 11 juni 1948 
Commissies Beheersconflicten ingesteld die de klachten 
gingen onderzoeken. De belangrijkste klachten waren:

– het NBI was te traag bij het opheffen van beheren
–  het personeel was deels onbetrouwbaar
–  het beheer werd niet altijd goed uitgevoerd
–  er was te weinig openbaarheid
–  er werd door het NBI te weinig toezicht uitgeoefend op 

het beleid van de Vertegenwoordigingen
–  er waren te dure beheerders aangesteld

–  goederen en bedrijven werden beneden de waarde 
verkocht.

De Commissies probeerden in overleg met het NBI en de 
klagers de klachten op te lossen. Lukte dit niet, dan werd 
de klacht ter beoordeling voorgelegd aan de minister 
van Justitie. Het instituut zou uiteindelijk pas op 1 juni 
1967 worden opgeheven. De goederen van een aantal 
NSB’ers uit Eijsden-Margraten werden pas in 1950 door 
het NBI aan beheer onttrokken en overgedragen aan de 
rechtmatige eigenaars. 

Met het buiten vervolging stellen en de teruggave van 
eigendommen, lijkt de zaak voor de NSB’ers in onze 
gemeente afgedaan. Maar niets is minder waar. Aan 
betrokkenen bleef een smet kleven. Al werd het niet 
openlijk uitgesproken, in de kleine gemeenschappen 
waarin zij leefden, bleef het oorlogsverleden vaak een rol 
spelen in het dagelijks en maatschappelijk (beroeps)leven. 
En wat erger is, ook de kinderen van deze dorpsgenoten 
werden nog vaak met de foutieve keuze van hun vader en/
of moeder geconfronteerd. Zelfs zeventig jaar na dato valt 
het hen nog altijd moeilijk hierover te praten. 
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Defecte tanks en pantserwagens in de Eijsdense Diepstraat, wachtend op reparatie.

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   214 22-09-15   13:08



– Inkwartiering leidde tot komische en tragische incidenten – 215

Amerikanen al snel ‘thuis’ bij Mum en Dad

Inkwartiering leidde tot komische en tragische incidenten

De Amerikaanse bevrijders bleven op 12, 13 en 14 september 1944 meestal maar even in de 

dorpen en buurtschappen van de gemeente Eijsden-Margraten en trokken daarna verder. 

Maar ze kwamen al snel weer terug. Want Zuid-Limburg werd tussen oktober 1944 en 

februari 1945 één groot legerkamp. Hier werden nieuwe eenheden getraind, konden door 

de strijd uitgeputte manschappen op adem komen en technisch troepen richtten grote 

reparatiewerkplaatsen in. 

Het aantal en de verscheidenheid aan manschappen was enorm: verbindingstroepen, infanterie, 

cavalerie, artillerie, techniek en dat alles van compagnie tot en met complete divisies. Alle 

grotere gebouwen, scholen, zalen, kloosters en schuren werden gevorderd om de mannen te 

huisvesten. Ook bij particulieren werd woonruimte gevorderd. In vrijwel ieder groter huis en elke 

boerderij in onze dorpen verbleven in die tijd wel Amerikanen. 

In Eijsden werd op het terrein van de Zinkwitfabriek een 
reparatiewerkplaats voor tanks gevestigd. De tanks wer-
den per dieplader van het front aangevoerd en in straten en 
wegen in Eijsden (maar ook op de Heiweg in Mesch) aan de 
kant gezet. De beschadigde en nog te repareren tanks wer-
den naar de werkplaats gesleept, waardoor de straten voor 
gewoon verkeer al gauw onbegaanbaar werden. 
In november 1944 kwam de roemruchte 7e US Pantserdi-
visie naar Zuid-Limburg om op adem te komen na de gro-
te verliezen tijdens de Slag bij Overloon. Enorme aantallen 
tanks arriveerden per trein in Eijsden. De Lucky Seventh, 
zoals de bijnaam luidde, moest honderden rekruten op-

nemen en trainen. Het gebied ten zuiden van Maastricht 
vormde hun trainings- en inkwartieringsgebied. 
Van 9 tot 12 december werd een grote schietoefening ge-
houden. In de velden tussen Sint Geertruid, Herkenrade, 
Banholt, Bruisterbosch, Honthem en Eckelrade werden 
kapotte tanks geplaatst. Die dienden als doel voor de tanks 
en kanonnen van de pantserdivisie. Bewoners van Herken-
rade werden verplicht gedurende die dagen hun woningen 
te verlaten. 
Het gigantische geweld liet zijn sporen na. Nog jaren later 
kwamen in het betrokken gebied niet-ontplofte granaten 
naar boven bij het ploegen. 
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Ook een andere roemruchtige pantserdivisie, de 2e (Hell 
on Wheels), verbleef in februari 1945 enige tijd in onze 
contreien. In diezelfde maand kwam de 83e Infanteriedi-
visie (Thunderbolt) naar Zuid-Limburg om bij te komen 
van de ontberingen tijdens de gevechten in het Hürtgen-
wald en de Ardennen. Zij werden ook ingekwartierd bij 
inwoners in onze gemeente. 

Geen enkel dorp of gehucht ontkwam aan inkwartiering. 
Van Mesch tot Bemelen en van Eijsden tot Scheulder, 
overal waren Amerikanen met hun jeeps, vrachtwagens 
en tanks te vinden. 
Het was tijdens die maanden van inkwartiering dat de 
bevolking in nauw contact kwam met de gewone Ame-
rikaanse soldaat. Die ging als het ware deel uitmaken 
van het gezin. De vaak jonge jongens spraken de heer en 
vrouw des huizes dan ook aan met Mum en Dad. Van deze 
tijd zijn veel foto’s bewaard gebleven: glunderende Ame-
rikanen tussen hun gastgezinnen of met de kinderen op 
schoot.

Voor velen was dit een mooie tijd, zowel voor de Ameri-
kanen als voor de dorpelingen. Weinig mensen spraken 
Engels en de communicatie verliep dan ook met handen 
en voeten. En dat leidde wel eens tot spraakverwarring. 
En tot onuitroeibare anekdotes, waarvan er één te mooi is 
om haar onvermeld te laten, hoewel het waarheidsgehalte 
twijfelachtig is: 
Vroeg een ingekwartierde Amerikaan aan zijn ‘pleeg-
moeder’ of ze misschien zijn broek wilde wassen: Please 
mam, can you wash my pants? Waarop die verbouwereerd 
antwoordde: Wesj dich dien pens zelf, doe viessak! (Was zelf 
maar je pens, viespeuk!)!
Wel historisch verantwoord is het verhaal waarin de 
onbekendheid met de taal van de bevrijders een grote 
rol speelde. Een moeder uit een van de gehuchten van 
Eijsden-Margraten zou, enige tijd na de bevrijding, oma 
worden. De vader van haar kleinkind, zo had de zwangere 
dochter bekend, was een Amerikaan. Daarom stapte de 
vrouw naar het plaatselijk hoofd der school. Ze vroeg hem 
om een Engels-Nederlands woordenboek. Dat wilde ze 
graag overschrijven. De verbaasde onderwijzer wilde we-
ten waarom ze dat nodig had. Daarop vertelde de vrouw 

Tot op de Heiweg in Mesch stonden de defecte Amerikaanse tanks geparkeerd.
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Speciale eenheden

Margraten vormde de thuisbasis van de 611th Graves 
Registration Company onder leiding van captain Joseph 
Shomon. Deze eenheid was belast met de aanleg 
van een nieuwe begraafplaats voor het Negende 
Leger daar. Haar taak omvatte het uitzetten van het 
terrein, het bijhouden van de gravenadministratie en 
de identificatie van de duizenden doden. De mannen 
verbleven in het zusterklooster, terwijl de officieren bij 
particulieren waren gehuisvest. Het delven van de graven 
en het transporteren van de lijken gebeurde door Afro-
Amerikaanse troepen, onder andere de 960e en de 3136e 
Quartermaster Service Company. Zij waren ondergebracht 
in de Margratense veilinghal. Ook in Gronsveld verbleef 
enige tijd een compagnie van donkere soldaten die in 
Margraten werkzaam waren.

Bemelen herbergde een wel heel bijzondere 
Amerikaanse legersectie. Van 18 oktober 1944 tot 13 
april 1945 vormden de hotels van de families Dusch 
en Geurten op de Bemelerberg het onderkomen van 
de Dienst Psychologische Oorlogsvoering van het 
Amerikaanse Negende Leger. Hier werden de pamfletten 
en krantjes ontworpen en gedrukt die massaal met 
vliegtuigen op de Duitse linies werden gedropt of met 
kanonnen in het Duitse achterland werden geschoten. 
Algemene boodschap: geef het op, het heeft geen zin 
meer door te vechten. 

Captain Joseph Shomon (rechts), commandant van de 611th Graves Registration 
Company, was belast met de aanleg van een nieuwe begraafplaats voor het Negende 
Leger in Margraten. Zijn onderdeel zou tot juni 1945 in Margraten verblijven. Hij staat 
op de foto met Lieutenant-colonel Fisher, commandant van het 548th Quartermaster 
Battalion en directe chef van Shomon.

Een aantal mannen van de 611th Graves Registration Company voor hun 
hoofdkwartier aan de Hoederstraat in Margraten. Zij moesten het gruwelijk 
werk verrichten van het ophalen, transporteren en identificeren van de vaak 
zwaar gehavende lijken. Het zware werk van het delven van de graven en 
het begraven van de lijken was de taak van zwarte servicetroepen, die waren 
ondergebracht in het veilinggebouw. 
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De begraafplaats in 1945. 
 
 
Van 18 oktober 1944 tot 13 april 1945 waren de hotels van de families Dusch en Geurten op de Bemelerberg het onderkomen van de Dienst Psychologische Oorlogsvoering 
van het Amerikaanse Negende Leger. Hier werden de pamfletten en krantjes ontworpen en gedrukt die massaal met vliegtuigen boven de Duitse linies werden gedropt of met 
kanonnen in het Duitse achterveld werden geschoten. Algemene boodschap: geef het op, het heeft geen zin meer om door te vechten. 
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dat haar dochter in verwachting was van een Amerikaan. 
En ze wilde alvast Engels gaan leren, zodat ze haar klein-
kind kon verstaan als dat begon met praten! 

Kinderen speelden in die tijd regelmatig met ballonnen die 
hen door de Amerikanen glunderend werden overhandigd. 
Dat bleken condooms te zijn, een accessoire die tot de stan-
daarduitrusting van elke GI behoorde. Moeders die wisten 
waar de ballonnen eigenlijk voor bedoeld waren, graaiden 
ze met een rood hoofd uit de handen van hun kroost, met 
jankende kinderen en lachende Amerikanen tot gevolg. 
Het afscheid nemen van ‘hun jongens’ leidde tot emo-
tionele taferelen. Vaak bleef men elkaar schrijven, ook 
nog jaren nadat de soldaat al lang weer thuis was. Deze 
intensieve en langdurige contacten tussen Amerikanen 
en inwoners van onze streek verklaren ook waarom het 
grafadoptie-programma in Margraten in de beginjaren 
zoveel respons kreeg onder de Zuid-Limburgse bevolking. 
Iedereen had wel een of meer soldaten in huis gehad en 
wist hoe zij zich voelden. Ze spraken over heimwee, mis-
ten hun vrouw, kinderen, vader en moeder. 
Door een graf te adopteren van een gesneuvelde soldaat 
en daar regelmatig te bidden en bloemen te leggen, 
toonde de bevolking niet alleen dankbaarheid jegens de 
bevrijders, maar wilde ze zo ook een ontroostbare fa-
milie in de VS steunen: wij zorgen wel voor jouw zoon of 
echtgenoot.

Fatale fouten bevrijders

Ook na de bevrijding vielen in de gemeente Eijsden-Mar-
graten burgerslachtoffers, door Amerikaans vuur of door 
gevonden munitie. 
Op 15 september 1944, twee dagen na de bevrijding van 

zijn woonplaats, kwam de 26-jarige ongehuwde Mies 
Schrijnemaekers uit Rijckholt om het leven. Hij was op 
de terugweg van van Sint Geertruid waar hij een brief 
bezorgd had bij Michael Duijzings. Ter hoogte van de 
mergelgroeve in het Rijckholterbos werd hij getroffen 
door kogels, afgevuurd door Amerikaanse soldaten die 
bezig waren het bos uit te kammen op zoek naar ver-
scholen Duitsers. Zij hebben hem waarschijnlijk voor 
een Duitse militair aangezien. Het waren ook twee 
Amerikaanse officieren die het dramatisch gebeuren 
vertelden aan pater Theu Scheres die tijdelijk bij zijn 
moeder verbleef. Samen namen ze de trieste taak op 
zich de familie in te lichten.

Ook in Eijsden viel een slachtoffer door gericht Ameri-
kaans vuur. De 29-jarige Guillaume Waterval was vrijge-

Een Amerikaan omringd door een vijftal Margratense dames.
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zel en woonde bij zijn broer Martin aan de Breusterstraat. 
Hij was gewend een paar keer per week ’s avonds op 
bezoek te gaan bij zijn broer Hubert aan de St.-Martinus-
straat 8. Zo ook op deze fatale negentiende december. 
Drie dagen eerder hadden de Duitsers een grote aanval 
in de Ardennen ingezet en ze dreigden door te stoten 
naar de Maas. Het front was nog slecht 50 kilometer van 
Eijsden verwijderd. De Amerikaanse soldaten in Eijsden 
waren nerveus en gespannen, men wist dat Duitsers, 
al dan niet in Amerikaanse uniformen achter het front 
actief waren. Alle soldaten moesten paraat blijven, de 
wachtposten werden verdubbeld. Er werd een avondklok 
ingesteld. Na 19 uur mocht zich niemand meer op straat 
bevinden. 
Guillaume was roekeloos en ondanks waarschuwingen 
van zijn broer Bèr ging hij ’s avonds toch na zeven uur 
naar huis terug. Nauwelijks vijftig meter verder werd 
hij midden op het Sint Martinuspleintje, voor de deur 
van café Haenen dodelijk getroffen. Twee Amerikaanse 
militairen op patrouille hadden zich verscholen ach-
ter de kerktoren en vuurden onmiddellijk. Volgens hun 
consignes hadden zij eerst ‘halt’ moeten roepen en een 
waarschuwingsschot moeten lossen. Maar ooggetuige 
Haj Pachen zegt dat de ene soldaat ‘halt’ riep terwijl de 
andere praktisch op hetzelfde moment een gericht en do-
delijk schot afvuurde. Voor de vorm werd nog een tweede 
schot in de lucht afgevuurd. Pachen stelt dat de angst voor 
Duitse infiltranten deze soldaten zodanig parten speelde 
dat zij voor alle zekerheid gericht schoten. 

Chaplain Ben L. Rose was protestants legerpredikant in de Old Hickory divisie en 
verbleef enige tijd in Oost-Maarland. Hier staat hij op de foto met Thea Bax uit 
Rotterdam. Het meisje was in 1943, samen met haar zusje, ondergebracht bij de 
familie Weerts. In 1945 keerden ze terug naar hun ouders.
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Zeer tragisch was de dood van Bèrke Meys uit Eijsden. De 
jongen van twaalf jaar oud en enig kind, werd slachtoffer 
van een ongelukkige actie van een Amerikaanse militair. 
Zoals op veel plaatsen in Eijsden waren ook bij de familie 
Meys aan de Groenstraat Amerikaanse soldaten ingekwar-
tierd. Deze soldaten kwamen van het front en kregen een 
rustperiode van enkele weken voordat zij opnieuw werden 
ingezet. 

Op 3 maart 1945 was een soldaat zittend op de tuinbank 
bij de familie Meys bezig zijn geweer schoon te maken. 
Bèrke zat naast hem en keek belangstellend toe. Maar het 
geweer was nog geladen. Een schot ging af en de kogel 
trof de jongen dodelijk.

Op 26 september 1944 trouwde in Margraten Maria van Laar met Gerard van Hoven. Twee Amerikanen delen in de feestvreugde.
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In Libeek was Harold gast in het boerengezin van 
Antoine Janssen, diens vrouw Maria, hun vier dochters 
Margriet, Jet, Mia en Geraldine en twee zoons Pierre en 
Jacques. Samen met een vijftal kameraden sliep hij er op 
de hooizolder, maar ze zaten ook veel bij het gezin aan 
de maaltijd. Harold heeft er mooie herinneringen aan. 
In een brief aan zijn ouders schreef hij dat boer Janssen 
altijd op klompen liep, maar dat hij ’s-zondags zijn leren 
schoenen aantrok om naar de kerk in Sint Geertruid te 
gaan. 

Vader Janssen waakte goed over zijn dochters, die toen 
tussen de 15 en 21 jaar jong waren. Want maandenlang 
waren voortdurend soldaten ingekwartierd in Libeek, 
eerst Duitsers, later Amerikanen, steeds nieuwe 
eenheden die een tijdje mochten uitrusten. Tijd of 
gelegenheid vriendschap te sluiten was er dus niet, al 
was de 19-jarige Harold toen wel erg gecharmeerd van 
Jet, zo herinneren broer Pierre en zus Margriet zich. 
Maar, moeten ze bekennen, het is jammer voor Harold, 
maar hij heeft in de herinnering van de vier dames, nu 

Hij was best een beetje dol op de vier Janssen-dochters uit Libeek. De Amerikaanse soldaat Harold 

Simms mocht in februari 1945 twee weken bij hen op rust komen. Twee keiharde maanden had hij 

achter zich, vechtend in de hel van het Hürtgenwald in de Eifel, waar hij zijn beste vriend Francis 

verloor bij een zware beschieting en direct daarna in de al even beruchte Battle of the Bulge, rond 

Kerst en Nieuwjaar 1944-45 in de Ardennen. 

Janssen-girls krijgen na 70 jaar weer 
post uit Amerika

De vier dochters Janssen. Harold gebruikte een kleurenrolletje, maar de afdrukken 
ervan zijn nu te vaal om ze nog in kleur af te drukken. Vlnr Margriet (nu 92), Jet (90), 
Geraldine (86) en Mia (88). 
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tussen de 86 en 92 jaar, geen plekje gekregen. Immers, 
hij was een van de vele tientallen die in Libeek een paar 
weken rust vonden. 

Begin september 2015 kreeg de familie Janssen in Libeek 
een brief van Harold. Er was na de oorlog wel een tijdje 
gecorrespondeerd met vader Janssen, maar dat stopte 
plots. Vijf weken had de AIR MAIL-brief nodig voordat 
hij via omwegen op het goede adres belandde, bij de 
vroegere Hoef- en Wagensmederij aan Libeek 7. Harold 
stuurde enkele kopieën van pagina’s uit een boek 
dat hij  over zijn oorlogsbelevingen heeft geschreven. 
Geïllustreerd met onder meer foto’s, waarop de dochters 
Janssen samen met vader Antoine en een paar GI’s  
poseren. Basis voor dat boek waren de 300 brieven die 
Harold zijn ouders schreef in 1944-45. 

In de brief aan de Janssens, en uitgebreider in de teksten 
van het boek beschrijft Harold wat hij zich herinnert 
van het boerenleven In Libeek. Zoals het slachten en 
verwerken van een varken. “Ik heb nooit geweten dat 
er zoveel meter darm in zo’n beest zaten.” En hij was er 
bij toen een merrie bij de Janssens werd gedekt. “Dat 
was nogal een leerzame gebeurtenis” schreef de jonge 
Harold. “Ik was niet opgegroeid op een boerderij en wist 
niks over het dierenleven.” Ach, over merries gesproken. 
De meisjes Janssen weten nog wel een anekdote 
over een Amerikaan die belangstelling had voor een 
jongedame . Hij vroeg haar of ze “married” was, 
getrouwd. Maar zij begreep “merrie” en antwoordde: 
“Ja, en you hengst”! 

Harold Simms (*27 september 1925) was 18 jaar toen 
hij in 1943 werd opgeroepen voor militaire dienst. Hij 
kreeg er niet alleen een militaire maar ook muzikale 

opleiding, als bugelspeler. 
De army bugler moest 
bepaalde signalen kunnen 
blazen en korte melodietjes. 
Maar in werkelijkheid werd 
Harold runner, koerier 
en boodschapper. De 
Amerikanen wisten dat de 
Duitsers hun radioberichten 
konden afluisteren en 
daarom werden geheime 
berichten, zoals het dagelijks 
wachtwoord aan het front 
of instructies voor de 
troepen, door een runner 
doorgegeven. Die kon ook 
allerlei benodigdheden 
aanleveren.

Na zijn opleiding in South-Carolina werd Harolds 
eenheid verscheept naar Engeland. Daar volgden nog 
enkele weken training. Op D + 28 (4 juli 1944) stapte de 
jonge soldaat aan land in Normandië. Hij was ingedeeld 
bij E-compagnie van het 2e bataljon, 330e regiment van 
de 83e infanteriedivisie. 

Kort na aankomst in Frankrijk werd zijn eenheid 
ingezet voor de bevrijding van de havenstad Saint Malo 
in Noord-Bretagne. Via het dal van de Loire trok het 
regiment daarna naar Luxemburg, waar een aantal 
weken de grens met Duitsland in de gaten gehouden 
moest worden. Tot de troepen naar het Hürtgenwald 
werden gestuurd, waar Harold zijn beste vriend 
Francis zag sneuvelen. Ze waren samen poetslappen 
voor geweren gaan brengen naar de mannen in de 

Harold Simms in 1944.
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schuttersputten, toen een granaatscherf Francis 
doodde. “Pas tien jaar geleden heb ik voor het eerst om 
hem kunnen huilen,” vertelt Harold. Dat wat hij zo lang 
verdrongen had, kwam opeens naar buiten. “Ik brak 
helemaal stuk. Nu nog steeds, als ik dat weer voor me 
zie.”

Vanuit de Eifel werd Harolds eenheid ingezet in de 
slag om de Ardennen, waarmee de Duitsers een 
doorbraak naar Antwerpen hoopten te forceren. Het 
felle Amerikaanse verzet voorkwam dat, met veel offers. 
Met zijn eenheid trok Harold daarna door Duitsland, 
tot op 100 km afstand van Berlijn. “Maar de politiek had 
besloten dat we niet door mochten stoten.”

Een half jaar lang was Harold na de overgave van de 
Duitse legers ingedeeld bij de bezettingstroepen in 
Zuid-Duitsland. Toen mocht hij naar huis, met een 
Purple Heart, omdat hij gewond was geweest (“een lelijk 

schampschot, meer niet”) en een Bronze Star, voor zijn 
moedige inzet.

Terug in Massachusetts zette hij zijn studie civiele 
techniek voort en hij specialiseerde zich in jachtbouw. 
Want zijn vader en een oom bezaten een bekende 
(zeil)jachtwerf die hij van hen overnam en tot zijn 
pensionering leidde. Hij trouwde in 1953 met Jean, 
ze kregen vier zonen, twaalf kleinkinderen en een 
achterkleindochter. Jean overleed in 2012 aan 
Parkinson. 

Harold heeft in september 2015 zijn negentigste 
verjaardag gevierd. Hij telt zijn zegeningen en herinnert 
zich met verdriet dat van de 200 man van de E 
compagnie aan het einde van de oorlog nog maar 6 van 
de oorspronkelijke bezetting over waren. Hij zegt: “God 
heeft vast en zeker goed op mij gepast.”

Drie van de meisjes Janssen met een groepje Amerikaanse soldaten, makkers van 
Harold. Links Jet, midden Geraldine, rechts Margriet. Harold nam de foto.

Harold Simms in 2015.

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   224 23-09-15   11:42



Voetballers van Mheer namen het in 1944 op tegen een team zwarte Amerikanen 
die daar waren ingekwartierd. Vermoedelijk betreft het een onderdeel dat 
werkzaam was op de begraafplaats in Margraten.

Samen uit rijden in Margraten. Jeanne Mans met een Amerikaanse militair.

Drie Amerikanen die ingekwartierd waren in de Limburgerstraat in Cadier en Keer. 
Rechts staat Charlie Degerlia, de naam van de linker Amerikaan is onbekend. In het 
midden Peter Palmen. Hij bekeerde zich tijdens zijn verblijf in Cadier en Keer tot het 
katholicisme en liet zich dopen.

Najaar 1944 op de binnenplaats bij Geel Dassen. Een Amerikaanse soldaat in 
gezelschap van Annie, Mie en Nêt Dassen.
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Chaplain Ben L. Rose samen met Chretien Tossings op het schoolplein van Oost-Maarland. Een Amerikaan knipt kunstenaar Teun Roosenburg, die op kasteel Oost woonde, een nieuw 
kapsel.
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Maria, Fons en Carolien Stevens uit Moerslag met twee ingekwartierde militairen.Cadier en Keer, Marie Vaassens (va Truij) in gezelschap van drie Amerikanen op een tank.
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Eind september stond een sectie 90 mm-luchtdoelafweer van het 131e luchtafweerbataljon opgesteld achter de 
molen richting Cadier en Keer.

Tijdens de oorlog reisden Amerikaanse artiesten naar Europa om op te treden voor de troepen. Een 
van  hen was de immens populaire zanger en tap-danser Fred Astaire. In het najaar van 1944 was hij 
in Gronsveld voor een optreden. Hij staat met lange jas tussen twee soldaten.

Een Amerikaanse soldaat met twee Banholtse 
meisjes, Lieske Houben (links) en Jeanette Roijen.

Hennie Geurten uit Bemelen gaat op de foto met de 
twee Amerikaanse broers Stiley.
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– Inkwartiering leidde tot komische en tragische incidenten – 229

Dodelijk speelgoed
Na het vertrek van de Duitsers bleven grote hoeveelheden 
munitie, handgranaten, geweren en ander wapentuig on-
beheerd in de velden achter. De rondslingerende munitie 
werd aanvankelijk door de OD, later door Amerikaanse 
en Nederlandse eenheden opgespoord, verwijderd en on-
schadelijk gemaakt. Maar het zou nog jaren duren voordat 
alle oorlogstuig uit weilanden en akkers was opgeruimd.
Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat de jeugd een bij-
zondere belangstelling toonde voor alles wat kon knallen 
en ontploffen. Mitrailleurkogels werden met een nijptang 
gedemonteerd, het verzamelde kruit werd aangestoken. 
Handgranaten werden uit elkaar geschroefd of tot ont-
ploffing gebracht. Met gevonden geweren werden schiet-
oefeningen gehouden. Meestal liep dit gevaarlijk spel let-
terlijk af met een sisser of met een fraaie vuurwerkshow. 
Maar niet altijd.

Panzerfaust

Op 18 oktober 1944 vond de 18-jarige Gerard Roebroeks 
uit Libeek in een weiland een Panzerfaust, een Duits 
antitankwapen. Dit bestond uit een stalen buis van 
ongeveer een meter, met een diameter van vier tot zes 
centimeter. Aan de voorkant zat een projectiel aan de 
buis bevestigd. Bovenop de buis was de trekker. In de 
buis zat een lading buskruit als aandrijving voor het pro-
jectiel, dat een doorsnee had van vijftien centimeter, een 
gewicht van drie kilo en ongeveer 800 gram explosief 
materiaal bevatte. De holle lading was in staat 200 mm 
staal te doorboren, genoeg om elk pantservoertuig uit 
die tijd uit te schakelen.

Bidprentje van de 18-jarige Gerard Roebroeks uit Libeek.
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– Amerikanen al snel ‘thuis’ bij Mum en Dad –230

Onbekend met de werking van dit minikanon, meende 
Gerard dat, net als bij een geweer, de buis de loop van dit 
wapen vormde. Hij plaatste daarom het explosief tegen 
zijn borst, haalde de trekker over en was op slag dood.

In maart 1945 vonden spelende kinderen in Cadier en Keer 
een granaat die onmiddellijk werd gebruikt als speelgoed. 
Met een daverende knal ontplofte het projectiel. Enkele 
kinderen raakten zwaar gewond. Ze zijn naar ziekenhuis 
Calvariënberg in Maastricht overgebracht. De 11-jarige 
Jeanke Herben was er het ergst aan toe. Granaatscherven 
en -splinters hadden zijn buik doorboord. De jongen werd 
geopereerd maar complicaties maakten op 4 april een 
einde aan zijn jonge leven.

De kleine gemeenschap van Gasthuis-Bemelen werd 
op 14 april 1945 getroffen door een verschrikkelijke 
gebeurtenis. Op de schouw bij de familie Bastin lag 
een granaat, die waarschijnlijk was gevonden en mee 
naar huis genomen. Volgens ooggetuigen was het een 
blindganger van een projectiel dat door kanonnen werd 
afgevuurd en op bepaalde hoogte moest ontploffen. 
Het verhaal gaat dat de jongste van de broers Bastin, 
Willie, de granaat op stenen zou hebben geslagen in een 
poging ze te openen. Daarbij is het projectiel ontploft, 
met dramatische gevolgen. Willie, 17 jaar oud, was op 
slag dood. Zijn vlak in de buurt werkende broer Joseph 
van 25 werd levensgevaarlijk gewond. Hij is nog naar het 
ziekenhuis in Maastricht overgebracht, maar is daar een 
dag later overleden.

Jeanke Herben tussen twee ingekwartierde Amerikanen.

De broers Joseph en Willy Bastin uit Gasthuis-Bemelen.
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– Inkwartiering leidde tot komische en tragische incidenten – 231

Het bidprentje van de broers Bastin.

De oorlog is écht voorbij

De capitulatie van de Duitse troepen in Nederland op 
5 mei 1945 leidde tot een enorme vreugde-uitbarsting. 
Die werd nog groter toen Duitsland drie dagen later de 
onvoorwaardelijke overgave ondertekende die een einde 
maakte aan de oorlog in Europa. 
De plaatselijke muziekkorpsen trokken door de straten, 
cramignons werden gedanst. 
In Sint Geertruid waren evacués ondergebracht die een 
orkestje hadden gevormd. Een week lang trad dit gezel-
schap elke avond op in de plaatselijke zaal, die dan vooral 
bevolkt was door de jongere inwoners. Totdat de ouderen, 
en vooral de bestuurders op kerkelijk en wereldlijk ge-
bied, het welletjes vonden. De jeugd had nu wel genoeg 
plezier gehad.
De viering van de bevrijding werd afgesloten met bevrij-
dingsoptochten, die in vrijwel elk dorp werden georgani-
seerd. De wagens werden gebouwd door verenigingen en 
jonkheden en beeldden meestal een periode uit de oorlog 
uit. Met name de misdragingen van de bezetter werden 
aan de kaak gesteld. 
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Het Voedselbureau vormde het onderwerp van deze wagen in Noorbeek

Harmonie Amicitia uit Banholt trok 
op een vrachtwagen mee in de 
bevrijdingsoptocht van de gemeente 
Mheer. 

Bestuursleden en drapeaudrager van 
harmonie Amicitia bij de versierde 
vrachtwagen. Vanaf links: Pierre 
Duijsings, Eugène Ronckers, Pierre Royen, 
Harie Houben en drapeaudrager Sjir 
Essers. De dame links op de wagen is 
onbekend, rechts zit Lies Houben.
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– Bronnen – 233

De bevrijdingsoptocht van Cadier en Keer in de Limburgerstraat.

Een Noorbekenaar trok als Adolf Hitler, gezeten op een V1, mee in de stoet. 

Hulde aan het 
koningshuis in 
de Noorbeekse 
bevrijdingsoptocht
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De bevrijdingsoptocht in Sint Geertruid werd begeleid door een groot aantal dorpsgenoten, die zich amuseerden met het dansen van de cramignon, de 
traditionele reidans, zoals hier te zien in Moerslag.
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De bevrijdingsoptocht van Sint Geertruid 
trok op 5 juni 1945 door dorp en 
gehuchten, zoals hier in Moerslag. Op een 
wagen wordt het kampleven in Duitsland 
uitgebeeld.

Sint Geertruidenaren achter prikkeldraad 
op een wagen die het dagelijks leven in 

kamp Vught uitbeeldt. 
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Nawoord

De bevrijdingsoptochten vormden het sluitstuk van een van de meest ingrijpende periodes 

uit de geschiedenis van onze dorpen. Die was nu voorbij, maar de dorpen werden nog lang 

geconfronteerd met de naweeën ervan. 

Groot was de vreugde wanneer dorpsgenoten die gedwongen waren in Duitsland te gaan 

werken, weer bij hun familie terugkeerden. Nog emotioneler was het weerzien met hen die 

wegens verzetsactiviteiten in gevangenissen en kampen hadden verbleven en fysiek en 

mentaal uitgeput de weg naar huis hadden gevonden. Peilloos was het verdriet als bericht werd 

ontvangen dat geliefden waren gefusilleerd, het gruwelijke verblijf in een kamp niet hadden 

overleefd, of gestorven waren tijdens hun Arbeitseinsatz. 

In die mengeling van tegenstrijdige emoties keerden ook oud-NSB’ers vanuit gevangenschap 

stilletjes terug in hun woongemeenschap. Het leven ging verder, geen tijd om al te lang in het 

verleden te blijven hangen. De handen moesten uit de mouwen worden gestoken om het land 

weer op te bouwen. De herinneringen aan de Amerikanen vervaagden. Terugkijken deed men 

niet, alles was gericht op de toekomst. 

Het gemeentebestuur van Eijsden-Margraten en de samenwerkende Heemkunde verenigingen 

vonden het een goede zaak nu, na zeventig jaar, toch nog eens op deze periode terug te kijken. 

Te beginnen bij die Amerikaanse soldaten, die op 12 september 1944 bij Mesch hun eerste 

stappen op Nederlandse bodem zetten.

< ‘Bazooka-team’ van het 119e in Voeren.
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Inv.nr. 1061: Stukken betreffende de arrestatie van politieke 

delinquenten, 1944-1946.

Archief Gemeente Cadier en Keer (30.010)

Inv.nr. 1029: Stukken betreffende maatregelen ten aanzien 

van politieke delinquenten; beheer vijandelijk vermogen, 

rechtsherstel, 1944-1949.

Archief Gemeente Mheer (30.013),

Inv.nr. 499: Stukken betreffende maatregelen ten aanzien 

van politieke delinquenten; beheer vijandelijk vermogen, 

rechtsherstel, 1944-1949.

Archief Gemeente Eijsden (30.024)

Inv.nr. 46: Stukken betreffende diverse onderwerpen over de 

Duitse bezetting en de dagen van de bevrijding, 1940-1959.

Inv.nr. 962: Stukken betreffende het overbrengen van lijken 

van gesneuvelde Duitse militairen, 1940-1954.

Inv.nr. 3456: Stukken betreffende voorwaardelijke en 

onvoorwaardelijke buitenvervolgingstelling van na de 

oorlog in hechtenis genomen personen, 1945-1952.

Archief Gemeente Gronsveld (30.025)

Inv.nr. 834: Stukken betreffende politiemaatregelen tegen 

politieke delinquenten en joden, 1943-1948.  

Archief Provinciaal Militair Commandant in Limburg (07.

E09), inv.nrs. 3, 4, 5, 17, 42, 43, 175, 177, 276, 277, 282, 283.
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N.b. bovengenoemde archiefstukken zijn niet openbaar 

en alleen met toestemming van de gemeentearchivaris 

te raadplegen.  

Nationaal Archief Den Haag

Archief Bijzondere Rechtspleging (2.09.09)

Aantekeningen uit dossiers NSB’ers Gronsveld (beschikbaar 

gesteld door Stichting Grueles Gronsveld).

Archief van de Ordedienst, de Binnenlandse Strijdkrachten, 

het Militair Gezag en van andere organisaties, gevormd 

door het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen 

Personeel, 1934, 1940-1947 (2.13.208).

Inv. nrs. 5987 (verslag Landman), 6001 (indeling gewesten 

OD), 6006 (bezetting staf OD), 6166 (betalingslijsten 

BS), 6177 (organisatie voorlopig bewind; vakindeling), 

6178 (doelstellingen OD), 6186 (betalingen OD), 6200 

(betalingslijsten bewakingstroepen).

Utrechts Archief

Bestuursarchief van de Nederlandse 

Minderbroedersprovincie

Inv.nr. 3227: Verslag betreffende het klooster Hoogcruts 

gedurende de laatste dagen van de Duitse bezetting, 1944.

Memorialen/kronieken van de verschillende parochies:

RHCL, Archief parochie Heilige Lambertus Mheer 

(21.372), inv.nr. 51A.

RHCL, Archief parochie Sint Martinus Breust-Eijsden 

(21.232A) inv.nr. 127.

RHCL, Archief parochie Heilige Bartholomeus Eckelrade 

(21.242), inv.nr. 6.  

RHCL, Archief parochie Heilige Barbara Scheulder 

(21.246), inv.nr. 2. 

Parochie Heilige Kruisverheffing Cadier en Keer (bevindt 

zich in de pastorie).

Parochie Heilige Pancratius Mesch (bevindt zich in de 

pastorie).

Parochie Heilige Jozef Oost-Maarland (bevindt zich in de 

pastorie).

Klooster van de Zusters van Onze Lieve Vrouw te 

Margraten.

Annalen van het klooster, in kopievorm aanwezig bij 

Heemkundevereniging Margraten.

Collecties

Oorlogscollectie Jef Wetsels (Heemkundevereniging Sint 

Geertruid).

Oorlogscollectie Gerrit van Meegen 

(Heemkundevereniging Sint Geertruid).
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Dagboeken en verslagen 

Cadier en Keer

Mathieu Spronck-Beijers

Frans Mingels

Eckelrade

Nico Gilissen (Cadier en Keer)

Jo Lambie 

Eijsden

Bèr Pachen

Alfred Pinckers (huisarts)

J.H. Scholten

Maarland

Laurent Schrijnemaekers (Maastricht)

Mesch

J. Warnier

Mheer

Leo Wouters

Terlinden

Harrie Slenter

Victor Slenter

Wittem

Jes Deckers

Voeren

J. Smeets, toespraak onthulling gedenksteen 26 mei 2007 

te ’s Gravenvoeren.

Interviews

Cadier en Keer

Jo Nelissen

Leo Bröcheler

Eijsden

Jean Warnier

Groot-Welsen

Piet Schreurs

Maarland       

Mia Duijsens (Oost)

Fam. Alberts

Fam Hulst

Margraten

Jan Didden

Mariadorp

Jean Arpots

Moelingen

Theo Broers

Noorbeek

Gebr. Strijthagen

Oost 

Twan  Jacobs 
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Met dank aan:

Carl Andreas

Pastoor R. Driessens

George Gubbels

Gilles Jaspars

Bert Kremers

Hein Lambie 

Fred Munckhof

Mia Nijsten-Reumers

Elza Nyssen-Vandenabeele 

Léon Olislagers

Familie Pinckers

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Jean Roijen

Frans Schouten

Richard Schoutissen 

Familie Spronck-Beijers

Ruud Straatman

Jacques Warnier

Familie Wetsels

Lou Wouters

Speciaal woord van dank aan John Gouverne, Arno Lasoe 

en Vincent Heggen die door hun uitgebreide kennis van de 

bevrijdingsperiode en de daarbij betrokken Amerikaanse 

legeronderdelen onmisbare vraagbakens waren bij de 

totstandkoming van deze publicatie.

Websites

Veel van de voor deze studie gebruikte Amerikaanse 

bronnen, zoals Journals, After Action Reports, Unit Histories, 

Company Morning Reports zijn online te raadplegen via 

diverse websites: 

http://www.oldhickory30th.com  

http://www.30thinfantry.org/

www.indianamilitary.org/30TH/SoThinkMenu/30thSTART.

htm

http://www.redhorse.nl

De National Archives in de VS stellen in toenemende 

mate archiefbestanden met betrekking tot de Tweede 

Wereldoorlog digitaal beschikbaar via hun website 

www.nara.gov. 

Fold3 (http://www.fold3.com/) is een Amerikaanse site 

waarop grote aantallen militaire documenten (van 

individuele soldaten tot legerniveau) tegen betaling 

(abonnement) doorzoekbaar en te downloaden zijn. 

Voor deze publicatie werden op die wijze de volgende 

documenten verkregen:

Duitse bronnen:

MS#372   3.Teil Kämpfe in Nordfrankreich, General-

leutnant Hans Schmidt

MS#792 The 49th Infantry General-leutnant a/d 

Siechfried Macholz  

Amerikaanse bronnen:

Daily Morning Reports van de compagnieën A-H (1e en 

2e bataljon) 117e regiment 30e divisie. (Ook aangeleverd 

door Arno Lasoe.)
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Arno Lasoe uit Heerlen verricht al jaren studie naar 

de bevrijding van België en Zuid-Limburg. Hij heeft 

gegevens uit grote aantallen Duitse en Amerikaanse 

bronnen op datum geordend en integraal verwerkt. Een 

onmisbaar werkinstrument voor het bestuderen van de 

bevrijdingsperiode. Voor meer informatie en contact: 

alasoe@home.nl

Overige geraadpleegde sites:

www.oorlogsslachtoffers.nl  (gesneuvelde Duitsers)

http://www.bensavelkoul.nl/Roy_and_Ray_Booher.htm   

(Biografieën Roy en Ray Booher)

http://www.12-09-1944.nl (bevrijding Noorbeek)

Foto’s

De werkgroep maakte gebruik van foto’s gemaakt door 

onder meer:

Gerrit van Megen (Gronsveld)

Jef Raeven (Noorbeek) 

Marcel Slenter (Sint Geertruid)

Pierre Smeets (De Muggehof)

Albert Steensma (Eijsden)

Jef Wetsels (Moerslag)

De foto’s uit de Voerstreek werden aangeleverd door:

Vincent Heggen (’s-Gravenvoeren)

Bij het achterhalen van de auteursrechten van de foto’s 

en andere illustraties, is met grote zorgvuldigheid te werk 

gegaan. Als er niettemin onvolkomenheden zouden 

worden geconstateerd, dan zal de uitgever daarvan 

gaarne op de hoogte worden gesteld. Lachende gezichten van de bemanning van een gevechtswagen in een boomgaard 
aan de Stationsstraat (Voerweg) nabij garage Van der Cruys aan Withuis. >

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   244 22-09-15   13:18



II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   245 22-09-15   13:09



COLOFON 

© 2015 diverse auteurs

Deze publicatie werd in opdracht van het gemeentebestuur van Eijsden-Margraten vervaardigd door een werkgroep 

van de gezamenlijke heem- en geschiedkundige verenigingen en stichtingen uit de gemeente.

De werkgroep bestond uit: Henk Boersma (Stichting Eijsdens Verleden), Sjef Kusters (Heemkundevereniging Sint 

Geertruid), Jo Purnot (Historische kring Cadier en Keer - Stichting SHOM) en Frans Roebroeks (Heemkundevereniging 

Sint Geertruid - Stichting SHOM). Journaliste Irene Verhiel nam de teksten kritisch onder handen.

De gepubliceerde foto’s zijn grotendeels afkomstig uit de collecties van de verschillende verenigingen en stichtingen. 

Bèr Pachen verzorgde voor de werkgroep het fotomateriaal uit de collectie van de Stichting Eijsdens Verleden. 

Hub Huynen (Fotoclub Dracula) bewerkte het fotomateriaal voor dit boek. De kaarten waarop de opmars van de 

verschillende legeronderdelen zijn weergegeven, werden vervaardigd door Stefan Loo (Heemkundevereniging 

Margraten).

Vormgeving en druk: 5NUL8 Grafische Producties, Valkenburg aan de Geul

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor toestemming 

gelieve men zich te wenden tot het secretariaat van de gemeente Eijsden-Margraten.

ISBN 978-90-9029306-6

II Eijsden-Margraten bevrijd.indd   247 23-09-15   11:43




